
MESKALIN
Mötesprotokoll/dagordning

Datum: 14/5 - 2014
Plats: Universitetsbiblioteket
Närvarande: Amanda, Beatrice, Lina, Andrea, Kajsa, Ronnie, Arvid, Charlotte, Hanna och 
Donna + Lina, Rebecka, Jenny, Jonathan och Jenny från sexmästeriet 
 
§1 Mötets öppnande

Beatrice förklarade mötet öppnat.
 
§2 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.
 
§3 Val av mötesordförande

Mötet föreslog och godkände Beatrice som mötets ordförande.
 
§4 Val av mötessekreterare

Mötet föreslog och godkände Amanda som mötets sekreterare.
 
§5 Val av justerare

Mötet föreslog och godkände Hanna och Charlotte som justerare.
 
§6 Föregående protokoll

Amanda gick genom föregående protokoll. 

§7 Ordförandemöte 
● Internationellt möte för information om utlandsstudier kl. 18-20 den 15/5 på 

Akademikrogen. Kajsa lägger ut det på Facebook och påminner. 
● Linnéstudenternas årsmöte 21/5 kl. 17.00 på Studio 1, Västergård. Beslut ska tas om 

kårhuset, så det är viktigt att vi alla i föreningen är med och visar vår åsikt. 
● 28/5 är det Engagemangsittning på Witten och kommer att kostar 50kr. Vi har 

gemensam förfest och påskrift av fadderavtalet för de blivande faddrarna.  
● 23/8 Fadderutbildning, obiatoriskt för alla faddrar och inblandade under nollningen. 

§8 Introduktionen 2014
● Vi behöver budgetera för hur vi ska lösa det med sittningar. Funderingar kring var 

sittningarna kan vara. Vi jobbar för att få finsittning på byttan och hoppas att Kårhuset 
röstas igenom och vi kan ha turkossittningen där. 

● Faddertröjorna ska vara betald den 21/8 och kommer inte att lämnas ut om inte 
pengarna finns på kontot tills fadderutbildningen. Andrea fixar testtröjor så att faddrarna 
får prova storlek. Beställning av tröjorna måste finnas på papper till Andrea senast den 
31/5. 



● Vore kul om vi kunde fixa typmärken till busbyxorna. 
● Sexmästarna har valt ut faddrar och fejk-nollor. 
● Sexmästarna fortsätter att planera och har sitt preliminära schema klart i dagsläget. 
● Arvid jobbar på sponsorer till Nollehäftet och kör med samma villkor som förra året. 

Charlotte återkommer med deadline. Vi kollar med Vidar om han vill göra detta.  
● Informationsblad till alla nya nollor kommer att skickas ut i sommar. 
● Vi bör kolla över så att vi följer Meskalins grafiska profil. Till både nollehäfte, infoblad och 

tygmärke. 

§9 Meskalins webbplats
Ronnie och Charlotte vill göra om hemsidan i sin nuvarande kurs Bild, form och webb 2. 
De fräschar upp och snyggar till hemsidan.  

§10 Studentruset
Kl 11.00 på lördag startar loppet. Vi hänger på eventet och skriver ut på Facebook att 
vi finns på plats. Vi kollar upp hur mycket vi fått in från KFF-biljetterna och köper något 
gott. 

§11 Sommaravslut
Engagemangssittningen blir som vår sommaravslutning. 

§1 Övrigt

§1 Nästa möte
Charlotte och Hanna kallar till nästa möte när planeringen till nollningen är satt. 

 
§1 Mötet avslutas

Beatrice förklarade mötet avslutat.
 

Beatrice Merikanto Amanda Karlsson 
Mötesordförande Mötessekreterare

 

Charlotte Bratt Hannah Hägglöf
Justerare Justerare


