
Protokoll Meskalins styrelsemöte 070516 
 
Närvarande: 
Emilia Hamilton Fergusson, Jonas Franzen, Emma Lind, Linda Oliveira,  
Anton Carlsson, Henrik Elmqvist 
 
§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 
ordförande för mötet. 

 
 b. justerare 
 Mötet föreslog och godkände Anton Carlsson som justerare. 
 
§4 Skrivelser 

Det har inkommit en inbjudan till Engageradsittningen som kommer att 
hållas på Corehouse. Sista anmälningsdag till denna är fredag 23/5. 
 
En förfrågan om att göra något för att tacka gamla medlemmar vid 
examen har inkommit. Detta ska kollas upp. 
 
En skrivelse om studenters rättigheter har inkommit från Anders 
Hägglund på begäran.  

 
Henrik och Emilia har båda fått ett mejl från Jens Elfsberg angående 
hur institutionen sköter kontakter med näringslivet i form av 
arbetsmarknadsdagar och liknande. Han har fått Emilias nummer och 
ska ringa vid lämpligt tillfälle. 

 
§5 Rapporter 

Henrik rapporterade att han fortfarande inte fått någon prisbild över 
vilka sponsorpaket som kommer att finnas och har därför inte kunnat 
gå vidare i den frågan. 
 
Linda ska på alkoholpolicymöte den 22 maj. De i styrelsen som är 
intresserade är välkomna. 
 
Henrik berättade att den planerade turkoskaraoken inte blir av då de 
flesta studenter in har tid och det inte finns några lediga datum att boka 
Sjösjukan. 
 
Emilia rapporterade att hon varit på ordförandemöte där man kom fram 
till att alla institutioner bör ha varandras nollningsschema för att ha 
kolla på vad de andra gör. 



§6 Ekonomi 
Polisanmälan av stölden från kontoret har ännu inte gjorts, men Jonas 
tar på sig att göra en så snart som möjligt. 
 
Linda tog upp frågan om sponsring av huvudfaddrar under nollningen. 
Eftersom huvudfaddrarna bör vara på så många kårkvällar som möjligt 
under nollningen vore det sjysst att sponsra detta på något sätt. 
Sexmästeriet ska göra en budget för hela nollningen. Denna sponsring 
bör ingå där. 
 

§7 Information 
Den planerade informationsfoldern har ännu inte gjorts. Den ska göras 
så fort som möjligt nu istället. 
 

§8 Sexmästaren har ordet 
Sexmästeriet var inte närvarande, så de styrelsemedlemmar som var 
det gjorde en snabb utvärdering av Kaktusgalan. 
Allt som allt ansågs denna vara lyckad med mycket god galastämning.  
Emilia ska skriva ihop en mer komplett utvärdering med synpunkter 
från de arrangerade som kan lämnas till de som ska ordna galan nästa 
år. 
 

§9 meskalin.se 
Niklas lyste med sin frånvaro, vilket gjorde att inget fanns att säga om 
hemsidan. 
 

§10 Övriga frågor 
Medlemsmötet är ändrat till den 28/5 klockan 17,00 någonstans på 
Kalmar Nyckel. Information om detta ska ut och sal ska bokas. 

 
§11 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 29/5 klockan 17, också detta på 
Kalmar Nyckel.  

 
§12 Mötets avslutande 
 Emilia förklarade mötet avslutat. 
 
 


