Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN
Datum: 2022-09-16
Plats: Linnéuniversitetet
Närvarande: Moa Jonsson, Tova Lindahl, Simon Arenäs, Axel Ivarsson, Ella Synnelius,
Emilia Siklund, Cornelia Olsson, Moa Andersson, Agnes Nielsen, Josefine Johansson,
Lisa Strindhag, Loke Johansson, Mattiece Cortez, Linnea Liljedahl
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Val av mötesordförande
Josefine Johansson
§4 Val av mötessekreterare
Moa Jonsson
§5 Val av justerare
Mattiece Cortez
§6 Nollningen
● Lyckad nollning, hela styrelse och sexmästeriet är nöjda och verkat som att övriga
faddrar och nollor blev nöjda.
● Ge en lathund till nästa styrelse och semästeri på vad som gick bra för oss och på
vad som kan göras bättre, t.ex.:




○ Vara på plats i Kalmar innan nollningen tidigare.
○ Kontrakt till faddrarna.

§7 Ändringar i stadgarna
● Vi ska förtydliga och ändra några punkter.

● Vilka paragrafer som ska ändras:








○ 2 § (det ska vara tydligare vad vi gör i vår studentförening som är kopplat till
media, exempelvis en workshop).
○ 5.4 § (vi ska ändra att det inte finns något begränsat antal passiva
medlemskap.
○ 5.6 § (ändra att vi inte kan avslå en medlem vill lämna föreningen.)
○ 7.2 § (vi ska redovisa vår verksamhetsplan på stormöten.)
○ Alla ovanstående punkter måste röstas igenom på två medlemsmöten.
Allt inom parentes är ändringar som ska föreslås till kommande möten.

§8 Medlemsmöte i höst
● Datum: 22-10-20, klockan 18.00.


○ Vi ska gå ut med datum för medlemmarna senast tre veckor innan mötet.

● Lokal: Fullriggaren.
§9 Sexmästeri
● Göra frågelåda/enkät om vad medlemmarna vill ha för aktiviteter osv framåt.
● Linnea har varit på möte med de sociala utskottet från Kalmar ESS. Förslag på
kommande event tillsammans:





○ Eventuellt ha något eftersläpp tillsammans, “Oktoberfest”.
○ Skidresa (Emilia, Linnea och Axel går med i en projektgrupp med Kalmar ESS
om detta).
○ Karaokekväll på Olereys (med ovve).
○ Vårkampen och ovvesittning (framföra till den nästkommande styrelsen).

● Evenemang vi vill ha framöver:




○ Halloween (sittning eller fest är inte bestämt).
○ Evenemang för de vinnande laget under nollningen på sjukan, 22-10-14. Hela
styrelsen och sexmästeriet ska vara närvarande.
○ Jul-fest med Kalmar ESS ska föreslås till dem.

§10 Ekonomi
● Ska göra en koll igen och se att alla nollor och faddrar har betalat för nollningen.
● Alla fakturor från nollningen ska betalas.

● Nollningen kostade 210000kr.
§11 Övrigt
● Vad som togs upp på utbildningsmöte, Moa A:






○ Vi ska ha en workshop inom en snar framtid för våra medlemmar. Fokusgrupp
till detta är Moa J, Moa A, Simon och Cornelia.
○ Upplysa att ifall en person i ett grupparbete blir anmäld till disciplinnämnden,
blir hela gruppen anmäld till disciplinnämnden. Förslag att ha en lapp hängandes
på kontoret.
○ Utbytesstudenter behöver “buddies”.

● Simons möte med Lek-stugan:


○ Lokalen till kårhuset i Magna kommer inte kunna bli klar först om två år som
läget är just nu. Hamnkrogen diskuteras.

● Ska göras ett nytt schema för vilka av oss som ska sitta på kontoret, vilka dagar.


○ En ny rutin när man sitter på kontoret är att man ska titta i vår brevlåda inne på
UB.

● Vi ska göra en ny uppdaterad medlemslista, inväntar svar från Orbi. Annars skapar vi
ett formulär som nya medlemmar får fylla i.
● Planera in en ovve-provning snart:


○ Förslag: de två nästkommande onsdagarna när kontoret är öppet.

§12 Nästa möte?
● 22-09-27, kl. 16.00
§13 Mötet avslutas

