Protokoll Meskalins styrelsemöte 071120
Närvarande: Jonas Franzen, Johan Ottosson, Emma Lind, Henrik Elmqvist,
Johanna Gunnarsson, Linda Oliveira, Niklas Modess och Georgios Karpathakis
§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

§3

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

§4

§5

§6

Skrivseler
Nisse har skickat en skrivelse om fokusgrupper med första års studenter
Har lagts ner men vill ha in intresseanmälan.
Linda har fått en affisch av sjukan som de vill ha upp, om fyllnadsval
Rapporter
Jonas och Åsa har haft ett möte med prefekten, har ingen koll på något.
Är det något som fattas eller vill vi ha något extra så ska vi ta det nu.
UU – möte kursutvärderingar. Henrik har tagit tag i, utvärderingarna kommer
att fixas. Henrik fick ta lite skit från Spiiks UU. UU påminde Henrik om att dela
ut enkäter till vad studenterna tycker.
Hälso veckan hade gått bra, alkoholmätningen gick bra folk tyckte det var en
bra sak.
Henrik har lämnat sponsorlistan till Georgios
Nollningsfilmen är klar, har fått sålt rätt mycket.
Ekonomi
Nollningsfilmen kommer vi tjänar lite pengar på.
En lapp är borta så Jonas och Emma kan inte bokföra. Jonas ska fixa det.
Meskalin.se kostar 200-300 Kr att förlänga kommer nog i Feb
Beslut- Vi ska ha kvar den.
ESS skickade en faktura med dröjesränta och Jonas har läst räntelagen, de
får ingen dröjesränta. Deras pengar är insatta.

§7

Studentinflytande IKD
Mötet med prefekten vet inte hur studentinflytandet är. Efter mycket
snack om idéer så kom de fram till att ha ett programråd, som ska kolla
kursplaner och litteratur. I rådet ska det ingå lärare, studenter och
programansvarig. Även ett annat råd, där man tar upp allmänt berörande. Där
prefekten, meskalin och lärare ska vara.

§8

Sexet
a, Julsittning
Bokat och alla tekniker och jobbare är klara.
När de kommer in så blir det välkomstbord med glögg och pepparkakor.

150 kr per biljett. Johan ska gå till prefekten för att se om han kan få
3000 kr sponsrade till julsittningen. Georgios ska fråga Örjan om han vill
vara tomte på sittningen.
b, Övrigt
30/11 idéhus har caps på ejden
§9

Årsmötet 2008
Alla poster kommer att skriva en årsreport.
Årsmöte kommer äga rum den 5/2-08 i Kino. Alla poster ska väljas. Maria är
valberedning, man ska skicka alla anmälan.

§10

Övriga frågor
Medlemsmöte den 12/12 kl 17:30 i Kino. Beslut: Jonas bjuder in prefekten.
Olof och lokalerna, årsmöte, mm ska tas upp. 16:00 ska vi träffas.
Pik och unicef har bjudit in på en temakväll, Elisabeth får inte skriva att Pik
måste komma. Niklas vill ha de nya stadgarna och protokoll från
styrelsemöten.
Nästa möte
12/12-07 kl: 16:00 på kontoret

§11
§12

Mötets avslutande
Mötets avslutat

