Protokoll Meskalins styrelsemöte 070412
Närvarande:
Emilia Hamilton Fergusson, Jonas Franzen, Emma Lind, Henrik Elmqvist,
Anton Carlsson, Johan Ottosson, Niklas Modess, Linda Oliveira,
Christian Evald, Marie Fredriksson
§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 Anton Carlsson som mötets ordförande.
b. justerare
Mötet föreslog och godkände Linda Oliveira som justerare.

§4

Skrivelser
Inga nya skrivelser sedan senast.

§5

Rapporter
Jonas, Emilia och Linda har varit på möte med Framtidsgruppen.
Linda rapporterade om ett SU-möte hon varit på. Där planerades
valborgsfirande som de vill att vi ska hjälpa till att informera
studenterna om.
Linda rapporterade även om att hon ska på skyddsombudsutbildning.
Marie och Jonas var på Institutionsstyrelsens möte där de gick igenom
kursplaner.
Christian, Johan och Marie var på möte om Kaktusgalan.
Marie berättade att UUs pedagogpristurné är över den 19e.

§6

Ekonomi
Ekonomin är helt oförändrad sedan senast.
Olika sponsringsalternativ diskuterades. Henrik ska träffa HiKs
ekonomiansvarige angående detta snart.

§7

Möte med prefekten
Prefekten ska ha informationsmöte för alla studenter angående
omorganisationen den 19/4 klockan 12.30. Mötet gav Niklas i uppdrag
att fixa informationsaffischer till detta och Marie fick uppdraget att
trycka och hänga upp dem.

§8

Framtidsgruppen
Emilia, Jonas och Linda var på möte med framtidsgruppen. Där
arbetade de tillsammans med SPiiK fram nya stadgar för KODIS.
Dessa måste godkännas av båda styrelser och sedan av
medlemmarna.
Stadgarna väckte diskussioner inom styrelsen angående föreningens
framtida färg och overall-/inte overallbärande. Det blev en livlig
diskussion och mötet gav representanterna i uppgift att ta med sig ett
nytt förslag tillbaka till framtidsgruppen. Detta innebär att föreningens
färg blir turkos eller möjligen grön och att overaller är frivilliga samt att
möjlighet ges att köpa något annat gemensamt plagg för föreningen.
Den 19/4 kommer det att hållas möte gemensamt med båda
styrelserna för att dessa ska bekanta sig med varandra och diskutera
de förslag som finns för den framtida organisationen.
Prefekten lade i ett mail fram sin oro angående institutionens nya
namn, Institutionen för kommunikation och Design, då han ansåg att
detta inte framhöll journalistprogrammet som är ett flaggskepp för
högskolan. Mötet kom fram till att vi anser att de som väljer till
högskolan inte lägger vikt vid institutionens namn utan söker till
programmet de är intresserade av.

§9

Sexmästaren har ordet
Sexmästaren hade inte så mycket nytt att tillföra. Sexmästeriet var
efter mötet på väg direkt till audition för Kaktusgalans konferencier.

§10

meskalin.se
Niklas väntar svar från webbhotell som eventuellt kan sponsra sidan
meskalin.se. Han fick i uppdrag att vänta till tisdag och sedan skaffa
webbhotell och domän och sedan söka sponsring i efterhand.
Niklas fick också i uppdrag att lägga upp länkar till samtliga av de
andra institutionsföreningarna på sidan.

§11

Övriga frågor
Anton och Henrik fick i uppdrag att boka Sjösjukan och fixa snacks och
liknande för en Turkoskaraoke under våren.

§12

Nästa möte
Nästa möte beslutades till den 25/4 kl 13 på Studentbiblioteket.

§13

Mötets avslutande
Emilia förklarade mötet avslutat.

