Protokoll Meskalins styrelsemöte 070425
Närvarande:
Emilia Hamilton Fergusson, Jonas Franzen, Emma Lind, Henrik Elmqvist,
Anton Carlsson, Johan Ottosson, 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 Emilia Hamilton Fergusson som mötets
ordförande.
b. justerare
Mötet föreslog och godkände Linda Oliveira som justerare.

§4

Skrivelser
Det hade kommit in en skrivelse om aktiviteterna på valborg. Denna
har skickats ut per mejl till samtliga studenter.

§5

Rapporter
Marie rapporterade att Pedagogpriset-turnén nu är över.
Jonas berättade att han varit på ett långt kårfullmäktigemöte. Där tog
man fram ett utbildningspolitiskt program som numera finns på
meskalinkontoret. På mötet valdes också ny kårstyrelse, men fyra
platser vakantsattes. Kåren har årsmöte 24/5 och då ska fyllnadsval
hållas.
Linda hade varit på skyddsombudsutbildning. Där kom man fram till att
det vore bra att göra en enkät bland studenterna om miljön i skolan.
Där tänker man sig att man kan få reda på konkreta problem som finns
och förändringar som studenterna anser bör göras angående den
fysiska och psykosociala miljön. Niklas, Linda och Emilia fick i uppdrag
att fixa denna innan skyddsombudsrundan i maj.
Emilia informerade om det bristande intresset för ”fråga Olof” som vi
hade med prefekten för att informera om omorganisationen. Detta blev
ett fiasko på grund av den dåliga informationen som styrelsen måste bli
bättre på överlag.
Nu planerar styrelsen att trycka upp en folder med informationen
istället.
Henrik rapporterade att den planerade Turkoskaraoken varit svår att få
tid till då Sjösjukan varit uppbokad varje helg hela terminen.

Linda hade även varit på sexmästeristormöte om sexmästeriernas
verksamhet. Där välkomnades förslag om till exempel olika
dagverksamheter för att utnyttja lokalerna bättre.
§6

Ekonomi
Emilia lämnade det dystra beskedet att 2000 kronor stulits ur Meskalins
växelkassa då denna stod på kontoret. Detta upptäcktes av kassören
18/4. I framtiden kommer vi max att ha hundra kronor i växelkassan
och vi måste vara noggranna med att låsa kontoret. Vi måste också
prata med Shick. Den som tagit pengarna kan lämna tillbaka dem i ett
kuvert. Polisanmälning är på gång.

§7

Information
Det fungerar inte med vår information till studenterna. Vi måste
använda anslagstavlan bättre och se till att stämpla alla grejer på den
med Meskalinkaktusen. Det bör också finnas en tidsbegränsning för
hur länge saker får sitta uppe.

§8

Framtidsgruppen
Styrelsen träffade SPIIKarna för att arbeta fram ett nytt stadgeförslag.
SPIIK hade inte så många representanter där, vilket vi tyckte var dåligt.
Stadgeförslaget finns nu på kontoret och Niklas ska lägga upp det som
pdf på hemsidan.
Vi kan dock inte komma överens med SPIIK om saker som färg, logo
och overallfrågan.

§9

Sexmästaren har ordet
Emilia har haft kontakt med MEPtreorna som vill ha sponsring till
snacks och dekoration till sin avslutning. Mötet kom fram till att vi
beviljar en vettig summa.
Linda tog upp frågan om vårens spex som tidigare styrelser har gått på
tillsammans. Sponsring för styrelsens biljetter diskuterades.
Emilia lade fram förslag om att ge styrelsen 50 kronor rabatt på
biljetterna till Kaktusgalan eftersom detta är något som det är viktigt att
styrelsen är där. Detta beviljades.
Johan berättade att det är valborgsfest ordnat av kåren på valborg och
fadderutbildning inför nollningen anordnad den 27-28 april.

§10

meskalin.se
Nu finns meskalin.se och våra mejladresser är länkade till
studentmejlen.

§11

Övriga frågor
Medlemsmöte bokades preliminärt in den 22 maj klockan 17.
Höstens samslagssittning preliminärbokades till första veckan i
oktober.

§12

Nästa möte
Nästa möte beslutades till den 3e maj klockan 17.

§13

Mötets avslutande
Emilia förklarade mötet avslutat.

