Protokoll Meskalins styrelsemöte 070530
Närvarande:
Emilia Hamilton Fergusson, Jonas Franzen, Emma Lind, Anton Carlsson,
Henrik Elmqvist, Marie Fredriksson, 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 Emilia Hamilton Fergusson som
ordförande för mötet.
b. justerare
Mötet föreslog och godkände Marie Fredriksson som justerare.

§4

Skrivelser
De enda skrivelser som inkommit var två exemplar av tidningen
Journalisten.

§5

Rapporter
Jonas rapporterade om medlemsmötet.
Marie berättade att ett planerat UU-möte blivit inställt och flyttat till
nästa vecka.

§6

Ekonomi
Jonas hade inget nytt att berätta, förutom att fakturan från Kaktusgalan
var högre än väntat på grund av oklarheter angående
rödvinsserveringen på evenemanget.
Emilia gav som förslag att föreningens framtida sponsring av
avslutningsfester och liknande ska regleras så att det blir en summa
per medlem. På detta sätt sponsrar vi inte studenter som inte är
medlemmar i föreningen.
Marie berättade att Sjösjukan är i djup ekonomisk kris men troligen
kommer att överleva i och med introduktionen i höst. För att få öppna i
höst finns dock ett krav på att chefsbargeneralen ska gå en ansvarigalkoholserveringskurs. Denna kostar ca 1000 kronor som Sjösjukan
inte har råd att betala. De söker därför sponsring för denna.
Mötet beslutade att Sjösjukan får skicka fakturan till Meskalin, så tar vi
hand om den.

§7

Information
Niklas berättade att nollningssidan nu är klar, men inte upplagd.
Den planerade foldern läggs för tillfället på is, då det inte finns tid att
fixa den denna terminen.

§8

Sexmästaren har ordet
Sexmästeriet var inte närvarande.

§9

Utvärdering av tiden som gått
Sedan styrelsen tillträdde har det varierat mycket i hur mycket som
gjorts, hur mötestekniken varit och hur arbetet fungerat rent generellt.
Vi är dock mer strukturerade än den tidigare styrelsen.
Det vi känner behöver förbättras är att sexmästeriet ska fixa fler
aktiviteter och att mötesplaner ska läggas upp tidigare för att undvika
att behöva flytta på mötena hela tiden.

§10

Övriga frågor
Mötet beslutade att Niklas och Henrik ska fixa en tävling över
sommaren där medlemmarna får säga sitt om färg och namn samt
overall eller inte på den nya föreningen.
Angående medlemsmötet tog Niklas på sig en del av ansvaret för att
uppslutningen var så dålig och lovade bättre inför nästa medlemsmöte.
Detta förslogs att läggas direkt i anslutning till nollningen, alltså strax
efter. Niklas ska fixa en mejllista till samtliga medlemmar som kan
användas inför detta.
Marie berättade att hon tyvärr kommer att försvinna från institutionen
efter introduktionen i höst och att posten som vice ordförande därför
kommer att vara öppen. Hon valde att nominera Henrik till denna
posten. Henrik svarade inte, utan får betänketid till nästa styrelsemöte.
Emilia kommer eventuellt också att försvinna, troligen någon gång i
mitten på september i så fall. Om detta händer blir även
ordförandeposten vakant. Ersättare diskuteras på ett senare möte, då
det är helt säkert att en sådan kommer att behövas.

§11

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är ej beslutat. Detta kommer dock att ligga i början
av hösten.

§12

Mötets avslutande
Emilia förklarade mötet avslutat.

