
 

MESKALIN 
Årsmöte-dagordning 

 
 
 
 
Datum: 11/02 - 2015 
Plats: Cårhuset  
Närvarande:  
 
 
§1 Öppnande av möte 
   Donna Delia förklarade mötet öppnat. 

 
§2 Fastställande av dagordning 

Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen. 
 

§3 Val av mötesordförande 
Mötet föreslog och godkände Victor Lagerkrantz som mötets ordförande. 
 

§4 Val av mötessekreterare 
Mötet föreslog och godkände Kajsa Kärnman som mötets sekreterare. 
 

§5 Val av justerare och rösträknare  
Mötet föreslog och godkände Charlotte Bratt och Jonathan Kevin som justerare och 

rösträknare.  
 

§6 Fastslå röstlängd 
 24 stycken 

 
§7 Mötets behöriga utlysande  

Meskalin har gått ut med att ett årsmöte kommer att hållas en månad i förväg via ett 
evenemang Facebook och uppdaterat kontinuerligt. 

 
§8 Fastslå Verksamhetsplan 

Donna går igenom verksamhetsplanen och vad kommande styrelse ska göra.  
Viktor ger ordet till Donna. Donna berättar att den kommande styrelsen ska styra upp 

vårsittning, foto, examensbal, nollning, kick-off, sittning med ny förening, musikhjälp, 
sjösjukan, medlemspris, kolla över stadgarna stadgar, hemsidan och kaktusgalan. Engagera 
sig i Cårhusföreningen, tycker Victor. Engagera – dyka upp, jobbarlag. Mötet går till beslut 
enligt detta. 
 
§9 Fastställa medlemsavgiften  

Styrelsen -14 föreslår att se över medlemsavgiften. Föreslår att ha samma avgift som 
tidigare. Den nya styrelsen behöver få igång verksamheten ordentligt innan vi höjer avgiften 



 

och se över att möjligtvis höja priset med 10 kronor. Mötet går till beslut att ligga kvar i 
samma belopp som tidigare. 

 
§10 Fastställa budget för kommande räkenskapsår  

Andrea går igenom budgeten för Meskalin 2015. Höjt budget med 5000 kronor för 
trycksaker och styrelsesaktiviteter. Mötet fastställer budgeten.  

 
§11 Beslut om antal ledamöter  

Sex personer i sexmästeriet föreslår styrelsen. Lina och Christopher tycker minst sex 
beroende på hur många nollor. Mötet fastställer att sex personer ska ingå i sexmästeriet. 

 
§12 Beslut om ändring av post 
Den 15 oktober 2014 hade Meskalin stormöte och då föreslog styrelsen att ändra 
posten socialt ansvarig till vice kassör. Detta röstades igenom men eftersom det är 
en ändring av stadgar måste de gå igenom två stormöten. Styrelsen vill ändra socialt 
ansvarig till vice kassör. Mötet går till röstning och fastställer detta. 
 
§13 Val av styrelse 
 Ordförande: Andrea Schmelter motiverar sin ansökan. Lappar och pennor 
delas ut av Donna. Andrea lämnar salen. Valberedningen säger att Andrea valts in 
som ordförande i Meskalin 2015. 
 Vice ordförande: Lina Nilsson har sökt in som vice ordförande och 
motiverar sin ansökan. Mötet går till röstning. Lina har valt in som vice ordförande i 
Meskalin 2015. 
 Informations- och webbansvarig: Anton har sökt in och motiverar sin 
ansökan. Mötet går till röstning. Anton väljs in som Info- och webbansvarig. 
 Sekreterare: Michelle nomineras och hon godtar. Nog med förslag. 
Michelle presenterar sig. Mötet går till röstning. Michelle väljs in som sekreterare i 
Meskalin 2015. 
 Utbildningsansvarig: Erik Bernhardsson nomineras och han godtar. Erik 
presenterar sig själv. Mötet går till röstning. Erik väljs in som utbildningsansvarig i 
Meskalin 2015.  
 Sexmästare: Penelope, Lina och Julia spontanansöker. Markus Titus blir 
nominerad. De andra går ut. Julia presenterar sig. Markus kommer in och 
presenterar sig. Penelope presenterar sig. Lina kommer in och presenterar sig. Mötet 
går till röstning. Julia väljs in som sexmästare i Meskalin 2015.  
 Vice sexmästare: Lina och Penelope spontanansöker. Mötet går till 
röstning. Penelope väljs in som vice sexmästare i Meskalin 2015. 
 Kassör: Joanna blir nominerad och hon godtar. Joanna presenterar sig.  
Mötet går till röstning. Joanna väljs in som Meskalins kassör 2015.  
 Vice kassör: Inga spontanansökningar och nomineringarna avslogs. 
Posten är vakant tills vidare. 
 Sponsor: Jonathan Kevin spontanansöker och presenterar sig. Mötet går 
till röstning. Jonathan väljs in som sponsoransvarig i Meskalin 2015.  
Förklaras att Meskalin fått ny styrelse och vice kassör är vakant. 
  



 

§14 Val av ledamöter i Meskalins sexmästeri  
 Christopher förklarar vad posten innebär och Charlotte utvecklar. Lina, Emelie, 
Sandra, Johan, Jennifer, Dzenet anmäler sig till sexmästeriet. Mötet godkänner 
sexmästeriet. 
 
§15 Val av valberedning  
 Kajsa och Charlotte nomineras och godtar. Mötet går till beslut och väljer dem till 
valberedning. 
 
§16 Val av ekonomisk revisor  
  Victor Thelin nomineras och han godtar. Mötet går till beslut och väljer honom till 
ekonomisk revisor. 
 
§17 Val av verksamhetsrevisor  
 Viktor Lagerkrantz nomineras och godkänner. Mötet går till beslut och väljer 
honom till verksamhetsrevisor. 
 
§18 Fastställa Balans  
 Ekonomin läggs till handlingen efter att Andrea gått igenom ekonomin. 
 
§19 Fastställa verksamhetsberättelse för avgående styrelse  
 Donna går igenom det styrelsen har gjort under 2014. Meskalin deltog under 
Karmadagen blev och fick pristet årets förening 2014. Vi har tagit styrelsefoto, deltagit på 
linnéstudenternas styrleseutbildning. De anordnade en Kickoff, en vårsittning med temat 
Alter Ego. Deltog med ett meskalinlag under kvastkampen där vi vann paddling. Ordförande 
Beatrice hoppade av styrelsen och Donna som var vice ordförande tog över. Detta 
påverkade styrelsen men vi skötte det bra. I augusti deltog vi på fadderutbildning samt 
genomförde introduktionen 2014. Vi anordnade en Meskalinfest på Sjösjukan med temat den 
sjukaste festen. Styrelsen var med om stöld i höstas där en styrelsemedlem tog pengar ur 
kassan och fick avgå omgående. De skrevs ett avtal med denne person om att en viss 
summa är taget ur kassan. Detta är största anledningen till att det kontoret hölls stängt under 
december. Samarbetet med musikhjälpen fick ställas in. Väldigt tråkiga konsekvenser. 
Kaktusgalan hölls ändå och blev lyckad tack vare projektgruppen som blev tillsatt. Styrelsen 
genomförde två stormöten under året och ändrat två styrelseposter: Internationellt utskott till 
utbildningsansvarig och Socialt ansvarig till Vice kassör. Inga frågor på det. Föreslår att 
verksamhetsberättelsen fastställs. 
 
§20 Fastställa revisionsberättelserna  
 Viktor, ekonomisk revisor för meskalin går igenom revisionsberättelserna. Viktor 
anser att förening ska få ansvarsfrihet. Verksamhetsrevisorn Kajsa Palmqvist går igenom. 
Yrkar för ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
§21 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 Viktor föreslår att den person som begått stöld och behövt avgå inte får 
ansvarsfrihet. Mötet går med på det. Mötet fastställer att resterande styrelsen får 
ansvarsfrihet. 
 
 



 

§22 Mötet avslutas  
Inga övriga frågor. Mötet förklaras avslutat av Victor Lagerkrantz. 

 
 
 
 
 
 
 ________________________________   _______________________________  
 Victor Lagerkrantz  Kajsa Kärnman 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 ________________________________   _______________________________  
 Jonathan Kevin   Charlotte Bratt 
 Justerare  Justerare 


