Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN
Datum: 2022-10-25
Plats: Linnéuniversitetet
Närvarande: Moa Jonsson, Tova Lindahl, Simon Arenäs, Axel Ivarsson, Emilia Siklund,
Cornelia Olsson, Moa Andersson, Agnes Nielsen, Josefine Johansson, Mattiece Cortez,
Linnea Liljedahl, Victoria Morand, Lisa Strindhag
§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 Sociala medier, lägga ut poster
● Lägga ut två bilder på sociala medier med slide för varje post.
● En liten text om varje post så kandidater till posterna vet vad varje roll innebär osv.
● Lägga ut dessa bilder innan sista oktober.
● Alla i styrelsen ska skicka in en beskrivning om sin post till Mattiece senast söndag
30/10-2022.
§7 Medlemslista
● Måste uppdatera alla medlemmar till Ung Media innan 15/1-2023.

● Skicka ut enkäter till alla medlemmar i Meskalin som MÅSTE fyllas i under nästa
vecka.
§8 Sexmästeriet
● Pynta lokalen efter skolan på fredag 28/10-2022 inför halloweensittningen. Annars är
allt klart inför fredag.
§9 Ekonomi
● 82850,73 kr på kontot.
● Väntar på faktura från krögers, fakturan för alla ovvar samt beloppet på faktura från
harrys ska ändras innan vi betalar.
§10 Övrigt
● Nyktert event.


○ Pratat med Ackel som ska hjälpa oss med att kontakta någon journalist som
kan föreläsa exempelvis.

● Medlemsmötet.



○ En ny post har röstats fram: kårhusansvarig.
○ Alla ändringar i stadgarna röstades igenom och röstas om igen under årsmötet.

● Sjösjukan.




○ Simon har varit på möte med deras styrelse för att komma på förslag till att
motivera meskalinare att vilja jobba i baren.
○ Simon har skapat nya grupper på Facebook för jobbare.
○ Simon har gjort ett formulär som vi ska få våra medlemmar att fylla i för att ta
reda på varför folk inte vill jobba på Sjösjukan.

● LEK-stugan.




○ Vi ska få ett nytt avtal.
○ Kalmar ESS och Humanus har tackat nej till att vara med i LEK-stugans
tillfälliga projekt på Hamnkrogen.
○ Alla föreningar ska skriva på samarbetsavtalet. Sedan kommer LEK-stugan att
renovera tillfälliga lokalen Hamnkrogen.

§11 Nästa möte?

● 2022-11-08
§12 Mötet avslutas

