
Protokoll Meskalins styrelsemöte 070902 
 
Närvarande: 
Emilia Hamilton Fergusson, Emma Lind, Anton Carlsson, Henrik Elmqvist, 
Linda Oliveira, Christian Evald 
 
§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 Christian Evald som justerare. 
 
§4 Skrivelser 

Utöver diverse dikter relaterade till introduktionen hade inga skrivelser 
inkommit. 

 
§5 Rapporter 

En del mejl har kommit in och dessa har ordförande skickat ut till 
samtliga i styrelsen. 
 
Christian berättade att det under introduktionen förekommit en del 
stölder av nollornas pannband. Detta har gjort att reservpannbanden 
tagit slut. 
 
Det gemensamma klädesplagget för styrelsen blev hattar med turkosa 
band. 

 
§6 Ekonomi 

Då Jonas var frånvarande fick vi ingen uppdatering av ekonomin. 
 
En del av styrelsemedlemmarna och huvudfaddrarna har lagt ut en del 
pengar för styrelsens räkning. Detta ska diskuteras när kassören är 
närvarande. 
 
66 stycken biljetter till Mora Träsk har gått till Meskalin. Dessa kommer 
att säljas för 130 kronor styck. 
 

§7 Information 
Niklas var frånvarande. 
 
Emilia efterlyste en utvärdering från alla som varit inblandade i 
introduktionen för att underlätta för kommande års introduktioner. 



 
§8 Sexmästaren har ordet 

Christian rapporterade att huvudfaddrarna skött sig bra efter 
omständigheterna. Endast några små incidenter har inträffat under 
introduktionen. Från och med nu ska dessutom mer information gå ut 
till huvudfaddrarna, något det varit lite dåligt med hittills. 
 
Eventuellt kommer det att anordnas en grillkväll på innergården på 
Kalmar Nyckel. Detta i samarbete med Kalmar Ess. 
 

§9 Avgångar 
Marie Fredriksson har avgått från styrelsen. 
 
Emilia ska också avgå. 
 
Inval och liknande kommer att ske på ett medlemsmöte om ca tre 
veckor. Niklas kommer att få i uppgift att göra affischer om detta. 

 
§10 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir den 9 september 2007 klockan 15.00 
 
§11 Mötets avslutande 
 Emilia förklarade mötet avslutat. 
 
 
 


