MESKALIN
Mötesprotokoll/dagordning

Datum: 21/3 - 2016
Plats: Kalmar Nyckel
Närvarande: Clara Edberg, Caroline Reijs, Erik Thiman, Patrik Lundin, Bror-Emil
Karlsson, Adam Borg, Annie Pettersson, Evelina Löfgren, Emily Elfving, Rebecka
Ljunggren, Richard Deichmann, Cajsa Bengtsson, Linnea Linzatti, Sara Nylander,
Hannes Granberg

§1 Mötets öppnande
Richard Deichmann förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.

§3 Val av mötesordförande
Mötet föreslog och godkände Richard Deichmann som mötets ordförande.

§4 Val av mötessekreterare
Mötet föreslog och godkände Linnea Linzatti som mötets sekreterare.

§5 Val av justerare
Mötet föreslog och godkände Hannes Granberg och Rebecka Ljunggren som justerare.

§6 Uppdatering från sexmästarmöte 17/3
Julia Björknert kommer ta över ansvaret för Introduktionen.
Alla cårkvällar på Sandras är bokade, 50kr inträde. Vi behöver skicka 1-2 jobbare
varje cårkväll. Någon ansvarig varje kväll att plocka undan allt skräp.
Meskalin får INTE boka innergården på Nyckeln. Om vi vill hänga där måste vi boka
tillsammans med ESS eller SPIIK.
Fadderutbildning 20/8 ca kl 8.30, heldag.
De som redan har gått på fadderutbildningen behöver ej gå igen.
Sexmästeri utbildning, inför introduktionen 14/4.
Alla föreningar ska sälja märken på cårhuset 31/3 kl 18.
Rebecka går dit och minglar runt.
Sara och Hannes presenterar schemat för nollningen.

Sara och Hannes vill ha hjälp att hitta sponsrade bussar på pubrundan. Från
larmtorget till Sandra. Rebecka kollar upp olika bussbolag.
§7 Vårsittning
SUPERSITTNINGEN
Tema? Superhjältar & superskurkar
Plats? Harrys
Pris? 140kr - Tacobuffé och två drycker
När? 16/4 kl 18.00
Eftersläpp? Harrys 50kr extra
Klä sig anständigt, ej naken.
Märken ska tryckas upp till sittningen. Pris ca 20kr.
50 st märken ska beställas.
Erik går ut med infon idag på Facebook.
§8 Fadder Kick-off
Preliminärbokat 20/5, på Harrys.
Kanske grillbuffé?
§9 3:ornas examensbankett
Evelina berättar att sexmästeriet ska träffa Joanna för möte imorgon eller onsdag.
§10 Harrys
Meskalin har nu ett samarbete med Harrys fram till sommaren.
Två sittningar och billigare inträden.
§11 Medlemsavgift 2016
Det är praxis på att höja medlemsavgiften varje år.
På årsmötet slogs det igenom att höja från 90 till 100 kr.
Vi behåller 100kr som avgift.
§12 Kläder (fadderbyxor/T-shirts)
T-shirts – måste beställas nu. Ta reda på storlekar. Man får välja om man vill skriva
namn eller smeknamn.
Fadderbyxor – Hannes har nu fått in alla storlekar.
Ska vi köpa in vita byxor och färga själva?
Eller ska vi köpa turkosa byxor som har 8 veckors leveranstid?
Vi bestämmer att beställa turkosa byxor nu utan Meskalin logga.
Betalning för byxorna ska in senast 29/3, beställning 30/3.

§13 Övrigt
Richard bjöd på fika idag som förlåt för förseningen på förra mötet.
Clara var på sponsormöte med 24Kalmar idag. Flik på deras hemsida där man kan
publicera artiklar och liknande. Vara en studentportal. Boka in någon träff under
Introduktionen med dem, kanske gå förbi på rundvandringen?
Samarbetet med Frasses måste bli lite bättre. Kanske ordna hamburgare åt oss på
nollningen under en aktivitet?
Nollehäftet preliminärt klart till 18/4. Sexmästeriet fixar beskrivningar och bilder på
alla faddrar. Richard ansvarig att skicka nollehäftet till tryckeriet och sedan hämta på
tryckeriet.
Hannes har uppdaterat fadderavtalet.
Richard tar på sig att fixa ett nytt kassaskåp.
Beställa fler märken när vi ändå beställer Supersittningsmärket.
Posten ska hämtas varje onsdag. De som håller kontoret öppet är ansvariga att
hämta posten.
§14 Nästa möte
Nästa möte infaller den 7/4 kl. 16.00 på Kalmar Nyckel
§15 Mötet avslutas
Richard Deichmann förklarade mötet avslutat.
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