Protokoll Meskalins styrelsemöte 070402
Närvarande:
Emilia Hamilton Fergusson, Jonas Franzen, Emma Lind, Henrik Elmqvist,
Anton Carlsson, Johan Ottosson
§1

Mötets öppnande
Emilia förklarade mötet öppnat

§2

Godkännande av dagordning
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

§3

Val av
a. mötesordförande
Mötet föreslog och godkände Emilia Hamilton Ferguson som mötets
ordförande.
b. justerare
Mötet föreslog och godkände Johan Ottosson som justerare.

§4

Skrivelser
De enda skrivelser som kommit in var Das Papier och tidningen
Journalisten som lades till handlingarna.

§5

Rapporter
De som närvarade på styrelseutbildningen rapporterade att denna varit
givande. De styrelser som var där blev uppdelade efter respektive
styrelsepost och fick information om denna.
Anton rapporterade att hans tillställning lagts på is eftersom de
inblandade inte varit anträffbara.

§6

Mötesteknik
Mötet föreslog att vi i fortsättningen håller oss till vanligt hyfs och tar in
mer formell mötesteknik när denna behövs. Beslut fattas om detta när
hela styrelsen är närvarande.

§7

Institutionsstyrelsen
Jonas har varit på möten i institutionsstyrelsen där Meskalin har tre
platser. Det som diskuteras mest är kursplaner. Samtliga kursplaner
finns för allmän beskådning på kontoret.
Mötet kom fram till att det är viktigt att studenterna vet att de kan
protestera mot undervisning som inte överrensstämmer med
kursplanerna. Emilia ber Linda Oliveira och Johan Ottosson att
informera om detta på lämpligt sätt.
Eftersom det inte varit så många närvarande på institutionsstyrelsens
möten, beslutade mötet att det blir Emilias uppgift att se till att tre
personer går på dem i fortsättningen.

§8

Sexmästaren har ordet
Mötet gick igenom listan med huvudfaddrar inför nollningen 2007.
Kassören efterfrågade en budget för nollningen som sexmästeriet
lovade att fixa.

§9

Nollningen
Sexmästeriet har arbetat fram ett preliminärt schema inför nollningen.
Detta gicks igenom och godkändes.
Det beslutades också att sexmästeriet ska få fortsätta arbetet med
nollningen självständigt.

§10

Outfits till styrelsen
Emma har ringt till Bareko Sport och de skulle ringa tillbaka angående
turkosa träningsställ av något slag.

§11

meskalin.se
Niklas meddelade via ombud att det är billigare att skaffa både
webbhotell och domän än att skaffa enbart domän. Mötet godkände att
han skaffar både och.

§12

Övriga frågor
Det beslutades att Jonas och Henrik ska lägga fram ett sponsorpaket
för Meskalin. Detta för att Meskalin lättare ska kunna skaffa fler
sponsorer och på så sätt stärka ekonomin.

§13

Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte blir 12/4 klockan 16.

§13

Mötets avslutande
Emilia förklarade mötet avslutat.

