
MESKALIN 
Mötesprotokoll/dagordning 

Datum: 11/2 - 2016 
Plats: Kalmar Nyckel 
Närvarande:  

§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 Hannes Granberg som mötets sekreterare. 

§5 Val av justerare 
Mötet föreslog och godkände Caroline Reijs och Clara Edberg som justerare. 

§6 3:ornas Examensbankett 
Lokal och datum fixat (Kallskänken Lör 28/5). Ska utlysa en projektgrupp, 
försöka få Johanna eller Emelie att haka på.  
Foto och musik bör fixas.  

Clara och Caroline kollar med Johanna och Emelie om de kan tänka sig att 
hålla i projektgrupp för detta. Om dessa ej känner för det, lägg upp en post på 
Meskalins Facebook.  

§7 Lasergame med Lambda, Humanus och Meskalin 
Vidar ska ringa runt till de olika styrelserna inom Lambda och Humanus, 
förmedlat av Richard. 

§8 Kick-off 
Sara har kontaktat Sjukan om datum men ej fått återkoppling. Jobbar för vidare 
kontakt. 



Sexmästeriet planerar en tipspromenad under kick-offen. Sexmästeriet vill ha 
personlig info. Från medlemmar i styrelsen som kan användas till detta.  

Eventuellt lag för tipspromenad 3-4 pers. Kom dit, skriv ner lagmedlemmar på 
lapp. Pris delas ut på kontoret. 

Hoodies helst till kick-offen. 

Instagram fotovägg, alternativt vit duk som ”fotovägg”. 

Gustaf Rossi ställer upp som fotograf. 

Beer-pong station, dock ej med i tävling.  

Kolla turkosa beer-pong koppar. 

Sjukanstämpel/lapp för eftersläpp på Harry’s. Clara ska kontakta Eddie 
angående detta- 

§9 Ekonomi 
Richard Deichmann och Caroline Reijs ska teckna firman var för sig. Richard 
ska skicka stadgarna till Caroline på måndag i utskrivet format.  

Caroline vill ha namn och personnummer till alla som har tillgång till banken.  

Caroline föreslår att Richard och hon själv inte har bankkort utan istället 
sexmästarna. Hannes och Sara gör upp vem som ska ha tillgång bankkort. 

Richard har kollat med Wiktor Thelin om klar med ekonomin från förra året. 

Möte banken måndag kl. 12.00. 

§10 Uppföljning av Hoddies och Ovvar 
Hoodisar beställda. Ingen brådska med byxorna. Vänta med dessa tills vi 
beställer fadderbyxor.  

Hannes kollar med Jan-Erik om kulören skiljer sig från beställning till 
beställning, fråga om varuprov/färgkarta. 

Hoodies för styrelsen kostnadsfritt.  

Annie presenterar att sexmästeriet vill ha turkosa fiskehattar på sig. Samt 
svarta t-shorts och turkosa hoodies som sexmästeriet betalar själva.  



Richard föreslår en väst i något glittrigt festligare material. Dessa kan träs över 
jacka, tjocktröja, jacka. Det är möjligt att ha vad som helst under och 
sexmästeriet syns fortfarande. 

Sexmästeriet kollar collegetröjor och/eller västar, när det gäller ekonomi etc.  

Kostnad diskuterades, återkommer om detta längre fram. Eventuellt kan 
Meskalin stå för en procent av denna kostnad. 

§11 Faddermöte 
Hannes föreslog första veckan i mars, övrig styrelse positiv till detta. Push för 
onsdag den andra mars. Tid för ansökning efter detta 1-2 veckor. Ca. 50 faddrar 
ska tillsättas, ungefär som förra nollningen.  

Abonnera Kino, Hannes kollar. 

§12 Pysselverkstad 
Pimpa hoodies. Fixa med banderoller och tygflaggor. Kolla datum för detta. 
Richard skapar ett evenemang på Facebook. 

§13 Övrigt 
Linnéa från Karolin önskade en gemensam sittning under 1:a april. Styrelsen 
säger nej till detta, yrkar för egen vårsittning. Men ser fram emot framtida 
samarbeten. 

Lydia från Funidelia.se önskar sponsra Meskalins framtida evenemang. 
Styrelsen ställer sig positiv till detta. Hannes tar framtida kontakt med Lydia. 

Emily kommer träffa utbildningsbevakare troligtvis fredag nästa vecka. Vill ha 
information om vad som händer i Meskalin inom den närmaste framtiden. 

§14 Nästa möte 
Nästa möte infaller den 25/2 2016 kl. 17.00 på Kalmar Nyckel 

§15 Mötet avslutas 
Richard förklarade mötet avslutat. 

    ________________________________ ________________________________
 Richard Deichmann  Hannes Granberg 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 



    ________________________________ ________________________________
 Clara Edberg  Caroline Reijs 
 Justerare  Justerare 


