Protokoll Meskalins styrelsemöte 071025
Närvarande: Jonas Franzen, Christian Evald, Johan Ottosson, Emma
Lind, Henrik Elmqvist, Johanna Gunnarsson, Linda Oliveira.
§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

§3

Val av
a. mötesordförande- Jonas Franzen
b. justerare
Linda Oliveira

§4

Rappoter
Intu-möte har Anton varit på. De skulle gå igenom
Otto: Hälsoveckan, lite problem med morgonpromenader. Vad de
ska ha under veckan. Unga anonyma alkoholister har varit
bekymrade för den mängd alkoholhalt studenter intagit, villiga att
föreläsa på instutitionerna. Alkoholblåsare på kåren (friviligt).
Christian: 26/10-Caps
3/11- Tentaslask/Sittning på norgård
7-8/11- Jobbarhalloween
30/11-Idéhus
23/11- spiikbandy
Henrik: UU- Hik ska skära ner på lektionstid, lärare, på Idéhus.
Akademisydost, vill ha universitetsstatus.
Nya riktlinjer för tentor.

§5

Skrivelse
Jonas har inte tömt brevlådan.
Fått mail om att ha något slags klädesplagg för meskalinare.
Niklas ska ta fram tryck och prisplan om tröjer.
Shick- frågade om Corehouse mansion, de ska göra en enkät om vad
de olika instutitionerna.

§6

Ekonomi
Linda får sina pengar för megafon.

§7

SPIIK
Var på mötet - Jonas, Anton, Johan och Christian.
SPIIKs medlemmar godkände inte förslaget om de gemensamma
stadgarna. Har nytt förslag som inte Meskalin godkände. Samarbetet
har brytits. Måste komma överens om nollningen med
SPIIK.
Skulle kunna skriva en skrivelse till kåren för att se om vi får blir en
institutionsförening.

§8

Sexet
a, Halloween
Dubbelbokning med SPIIK.
Istället för det, gemensam tentaslask på puben. Stort intresse från
många klasser. Från kl 18:00- 21:00, 40 kronor ingår buffé.
Halloweensittningen inställd
b,Julsittning
Linda ska ta hand om den, hon har varit i kontakt med Karolin, de är
intresserade av att ha en gemensam sittning.
Beslut: Julsittning 14/12-07 med Karolin.
Kör en julsittninggrupp med några folk.
Ekonomin ska Linda kolla upp, ta fram ett prisförslag.
c, Övrigt
En rock´n Roll sittning den 16/11? Rock`n roll tema. Tillsammans med
Humanus och Lambda.
Caps- Varje instutitionsförening har Caps en gång i månaden.

§9

Programrepresentanter
Ska vi ha det? Gå igenom förslaget med Olof.
Jonas tar ett nytt snack med Olof.
Christian: orolig över att inte får inflytande i rådet.
Beslut: Jonas lägger upp i klassmapparna att folk får anmäla sitt
intresse.

§10

Övriga frågor
Henrik: PIK har inte fått göra en utvärdering, ska prata med Åsa.
Lindas lärare läste hennes utvärdering framför ögonen på henne,
känner sig kränkt.
Kontorstiderna ska Christian maila ut.
Kåren - Åsa åker runt och ska träffa prefekten, Jonas ska följa med.

§11

Nästa möte
6/11-07 på biblioteket

§12

Mötets avslutande
Mötets avslutat

