
Protokoll Meskalins styrelsemöte 070503 
 
Närvarande: 
Emilia Hamilton Fergusson, Jonas Franzen, Emma Lind, Linda Oliveira, 
Christian Evald, Niklas Modess 
 
§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 Christian Evald som mötets ordförande. 
 
 b. justerare 
 Mötet föreslog och godkände Niklas Modess som justerare. 
 
§4 Skrivelser 

Det har inkommit ett mejl om vilken medlemsavgift som ska stå på 
talongen som skickas ut till studenterna. Mötet beslutade att 
halvårsavgiften på 51 kronor ska stå, eftersom det var det som 
beslutades på årsmötet. 

 
§5 Rapporter 

Emilia rapporterade att Meskalins mejl via högskolan är igång igen och 
styrelsen har tillgång till den. 
 
Christian berättade att deadline för inlämning av filmer till Kaktusgalan 
blivit framskjuten något. Johan och Kaktusgale-kommittén satt och 
kollade igenom filmer samtidigt som mötet pågick.  
 
Niklas har gjort en affisch till Kaktusgalan som gruppen godkänt. Han 
ska även göra program och biljetter. 
 
Linda ska på skyddsrond redan under nästa vecka, vilket innebär att vi 
inte kommer att hinna med någon enkät med frågor om skolmiljön. 
Mötet diskuterade vilka brister som vi vet i miljön och Linda tar upp 
dem.  
Skyddsombuden jobbar på en alkoholhandbok med en policy om 
alkohol som kåren ska följa. 

 
§6 Ekonomi 

Jonas och Emilia har nu blivit firmatecknare för att ha kontroll över 
föreningens plusgiro. 
 
Emilia har köpt ett kubb-spel till föreningen. 
 
 



§7 Information 
Emilia har gjort en skiss på hur en informationsfolder för Meskalin 
skulle kunna se ut och Niklas fick i uppgift att verkställa den så att den 
kan finnas på Kaktusgalan.  
 
Mötet flyttade preliminärbokningen för medlemsmöte till den 21 maj 
klockan 17. 
 

§8 Sexmästaren har ordet 
Christian var sexmästeriets representant på mötet eftersom Johan 
hade möte med kommittén för Kaktusgalan  
Christian berättade att det är stressigt inför galan, men det går som 
planerat. Han har ringt till hotell för sponsring av galan, men utan 
resultat. Däremot finns sponsorer som bidrar med priser som lockas ut 
bland gästerna under kvällen. 
 

§9 meskalin.se 
Mejlen som vi fått på hemsidan fungerar men adresserna ska ändras 
till post@meskalin.se . Alla ska aktivera sin mejl. 
 

§10 Övriga frågor 
Jonas ska undersöka möjligheterna att skaffa en glass-/musik-/kylvagn 
till nollningen. 
 
Emilia kommer att ansvara för en alternativ, nykter nollning. 

 
§11 Nästa möte 
 Nästa möte beslutades till den 16/5 kl 17 i Kalmar Nyckel.  
 
§12 Mötets avslutande 
 Emilia förklarade mötet avslutat. 
 

mailto:post@meskalin.se

