Protokoll Meskalins styrelsemöte 070909
Närvarande:
Jonas Franzén, Emilia Hamilton Fergusson, Emma Lind, Anton Carlsson,
Henrik Elmqvist, Linda Oliveira, Christian Evald, Niklas Modess,
Johan Ottosson
§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 Jonas Franzén som ordförande för mötet.
b. justerare
Mötet föreslog och godkände Niklas Modess som justerare.

§4

Skrivelser
Institutionen för kommunikation och design har ett råd som efterlyser
två representanter från varje program på institutionen. Förslagsvis
nomineras personer via klassmapparna och varje program väljer sina
representanter på medlemsmötet.
Kårstyrelsens verksamhetsrevisor efterlyser synpunkter på hur
kårstyrelsen skött sin uppgift. Synpunkterna, bra eller dåliga, lämnas till
verksamhetsrevisorn Jonas Franzén.

§5

Rapporter
Inga rapporter gavs under mötet.

§6

Ekonomi
Som det ser ut nu kommer utgifter och inkomster under introduktionen
att gå på plus minus noll. Detta är dock inte helt säkert då bokföringen
inte gjorts ännu.
Lindas Mp3-spelare försvann under turkossittningen då hon lånat ut
den till evenemang under kvällen. Mötet beslutade att ersätta denna
med 300 kronor.
Nästan samtliga nollor har blivit medlemmar, detta är mycket positivt.
Mötet beslutade att det är viktigt att se till att nollorna fortsätter att tycka
medlemskapet är värt det.
En cd-spelare köptes under nollningen för 2800 kronor av Emilia. Mötet
beslutade att köpa denna av henne för att finnas till Meskalinarnas
förfogande.

Mötet godkände också ett köp av en megafon av Linda. Denna kostade
150 kronor.
Diverse mobilkostnader ersätts för nollningen.
Johan Ottosson får 300 kronor
Christian Evald får 100 kronor
Emilia får 100 kronor.
Mötet beslutade att fusknollorna inte får någon ersättning för
turkossittningen.
Ersättningen till styrelsemedlemmarna som gick på Kaktusgalan i våras
har ännu inte betalts ut. Detta kommer att lösas snarast.
§7

Avgångar
Emilia meddelade att hon avgår efter mötets slut.
Mötet höll en sluten omröstning om vem som skulle ta posten som
tillförordnad ordförande.
Jonas Franzén fick 4 röster.
Henrik Elmqvist fick 3 röster.
Linda Oliveira fick 2 röster.
Därmed blev Jonas Franzén tillförordnad ordförande fram till
medlemsmötet då fyllnadsval hålls.
Posten som Vice ordförande stod också tom då Marie Fredriksson
avgått. Henrik Elmqvist valdes till posten som tillförordnad vice
ordförande framtill medlemsmötet.
I och med att Jonas Franzén tillträdde posten som tillförordnad
ordförande stod även posten som kassör tom. Emma Lind valdes till
tillförordnad kassör fram till medlemsmötet.
Mötet beslutade också att man ska ha mötessekreterare fram tills en
ny sekreterare valts.
Posterna som sekreterare och au står vakanta till fyllnadsval på
medlemsmötet.

§8

Sexmästaren har ordet
Nollningen blev lyckad. Endast små incidenter inträffade. Nollorna var
nöjda överlag.
Båtracet med SPIIK var den enda aktivitet som inte drog mycket folk.
Johan fick i uppgift att prata med Kalmar Ess angående en
stabsmedlem som brutit mot nollefriden med en av våra nollor.
Bra jobbat av sexmästeriet under nollningen! Dock viktigt att detta
fortsätter även under hösten genom till exempel en samslagssittning
och flera andra evenemang. Detta ligger på sexmästeriets uppgift.

§9

Sjösjukan
Ett brev ska skickas ut angående drogproblem på utestället Sjösjukan.
Niklas och Jonas skriver detta gemensamt. Inofficiellt pågår en antidrog-kampanj på Sjösjukan och det är viktigt att hålla ögonen öppna.

§10

Medlemsmöte
Medlemsmötet ska hållas den 3 oktober i sal Ny215.
Klockan 16.30 bjuder vi på smörgåstårta som Linda och Jonas fixar.
17.00 börjar själva mötet.

§11

Övriga frågor
Förslagsvis ska föreningen fixa någon form av tröjor med text till minne
av Meskalin efter sammanslagningen med SPIIK. Detta kollar Henrik
upp inför medlemsmötet.
Christian försöker fixa en grillkväll gemensamt med Kalmar Ess på
Kalmar Nyckels innergård.
Vi köper nollningsfilmen och säljer den vidare till nollorna. Johan ordnar
föranmälning till denna.

§12

Nästa möte
Måndag 24/9 klockan 17.30 på högskolebiblioteket. Henrik bokar lokal.

§13

Mötets avslutande
Jonas förklarade mötet avslutat.

