
Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN

Datum: 2022-09-27

Plats: Linnéuniversitetet

Närvarande: Moa Jonsson, Tova Lindahl (zoom), Simon Arenäs, Axel Ivarsson, Ella
Synnelius, Emilia Siklund, Cornelia Olsson, Moa Andersson, Agnes Nielsen, Josefine
Johansson, Lisa Strindhag, Loke Johansson, Mattiece Cortez, Linnea Liljedahl, Victoria
Morand, Bejto Demiri

§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 Digitala skärmar på Sjösjukan

● Josefine hade möte med ett företag om digitala skärmar att kunna ha på Sjösjukan.

● Simon ta vidare detta till deras Sjösjukans styrelse.

§7 Datum för årsmöte och Kaktusgalan

● Årsmöte: 2022-01-03.

● Kaktusgalan: 2022-01-07.

§8 Ordförandetorget



● Meskalin måste dela Linnékårens inlägg på sociala medier.

● Det ska komma en ny checklista för vad som gäller vid äskning.

● Hyras Smålandsgatans lokal kommer numera ha en avgift och Linnékåren kommer
fakturera.

● LEK-stugan:

 ○ Oklart fortfarande ifall det ska finnas en “tillsvidare” lokal eller inte.
 ○ Bör få mer info om detta snart, Simon vet mer efter fredag.

§9 Sexmästeri

● Karaokekväll med Kalmar ESS på O'learys.

 ○ 2022-10-12, mer info om evenemanget har vi inte i nuläget.
 ○ Evenemanget kommer starta vid 19 ca.
 ○ “Först till kvarn”-evenemang. Vi ska lägga ut info om detta snart på sociala

medier.

● Fest för Grupp 1, nollningen:

 ○ 2022-11-11 på Sjösjukan.
 ○ Aktiviteter är hemligt.

● Halloween:

 ○ 2022-10-28.
 ○ Blir förmodligen på Kalmar Stadshotell.

● Orbi:

 ○ Orbi har inte medlemskap via appen än.
 ○ Vi avvaktar sålänge, vi ska skicka ut formulär via sociala medier om

medlemskap för att få mer ordning och reda.

§10 Ekonomi

● Några fakturor kvar från nollningen, annars är allt betalt.

§11 Övrigt

● Fylla på schemat för vilka som sitter på kontoret.



§12 Nästa möte?

● 22-10-11, återkommer med tid.

§13 Mötet avslutas


