
Protokoll Meskalins styrelsemöte 071106

Närvarande: Emma Lind, Johan Ottosson, Jonas Franzen, Henrik Elmqvist, 
Johanna Gunnarsson, Niklas Modess, Georgios Karpathakis

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

§3 Val av 
a. mötesordförande - Jonas
b. justerare – Johan Ottosson

§4 Rappoter
Henrik: Hänt att flera lärare har läst anonyma utvärderingar. 

§5 Skrivelser
Student som kund. Den 13 nov, inbjudan till institutionsföreningar på 
högskolan. 
Das Papier

§6 Kursutvärdering
PIK-06 har inte fått någon kursutvärdering till Polistisk teori, Henrik ska ta upp 
det med Åsa. Det är samma med Det vetenskapliga rummet för PIK-07. Jonas 
vill att Henrik ska ta upp kursinnehållet kontra kursplanen med Åsa.

§7 Sittning 16/11
Tema Sjösjukan, för Humanus, Lambda och Meskalin. Johan och Georgios 
ska sitta och sälja på torsdag och Jonas ska sälja på fredag. Affischerna 
ska upp imorgon på samtliga institutioner. 50 är gränsen för att ställa in.

§8 Programrepresentanter 
Har inte fått in något svar på mailet. Johan Och Niklas blir ansvarig för att 
skaffa fram representanter för MEM. Johan ska kolla med REK. Emma ska 
kolla med MEP. Anton och Georgios sitter för PIK. Första mötet är imorgon

§9 Ekonomi 
Johan: Överlämna 2200 kr till Emma från tentaslasken. Johan vill ha 300 kr för 
mobilräkning
Har inte fått rätt postgiro från ESS från moraträsk, fick dröjesränta på 



600 kr, 
Kolla med Ina om smörgåstårtorna.

§10 Övriga frågor
Vi gjorde slut med SPIIK. Vi vill knuta ihop hela institutionen till Meskalin. 
Jonas tar upp det på torsdag med prefekten och kårordförande. 
Henrik har inte fått protokollet från ett möte av Christian, Jonas ska 
påminna honom.
Ska ha en fest bara styrelsen.
Meskalin tröjorna ska Niklas fixa.
Georgios ska fixa sponsorer till tröjorna. Finns sponsorpaket. 
Mäskalin kan gå ut i klasserna.
Antons planer för att dra ihop utbytesstudenter. 
Café planerna på Kalmar nyckel, kommer antagligen tas upp den 7/11. 
Meskalin driva cafét?  

§11 Nästa möte
20/11-07 på biblioteket 17:00

§12 Mötets avslutande
Mötets avslutat

 


