
MESKALIN 
Mötesprotokoll/dagordning 

Datum: 25/2 - 2016 
Plats: Kalmar Nyckel 
Närvarande: Clara Edberg, Erik Thiman, Sara Nylander, Caroline Reijs, Annie 
Pettersson, Evelina Löfgren, Richard Deichmann, Emily Elfving, Cajsa Bengtsson, 
Vidar Justegård, Linnea Linzatti, Rebecka Ljunggren 

§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 Linnea Linzatti som mötets sekreterare. 

§5 Val av justerare 
Mötet föreslog och godkände Erik Thiman och Emily Elfving som justerare. 

§6 Faddermöte 
Bokat och klart, onsdag nästa vecka 2/3 kl 18.00 i Kino. 
Ungefär 50 faddrar, inkl. styrelsen, sexmästeriet och fejknollor. 

Kaffe och kakor ska fixas till mötet, Richard ansvarig. 

§7 Lasergame Lambda, Humanus och Meskalin 
Bokat och klart, onsdag 16/3 kl 17-20. 
Senaste anmälningsdag 9/3. 
Erik håller på att fixa ett event på Facebook.  
Väldigt bra om vi är så många som möjligt från styrelsen för att lära känna de andra 
styrelserna.  

Tanken är att gå till sjukan efteråt.  

§8 Kick-off 5 Mars 



Bokat och klart, Sjukan kl 17-21. 
Styrelsen och sexmästeriet träffas kl 17, pyntar och äter tillsammans. 

Eddie på Harrys har fixat köföreträde på eftersläppet. När vi fått mer info uppdaterar 
Erik evenemanget på Facebook. 

Gustaf Rossi kommer kl 18 och fotar oss. 

§9 Ekonomi 
Bankmöte förra veckan. Sara, Richard, Rebecka och Caroline har tillgång till banken.  

§10 Hoodies 
Hoodiesarna har kommit.  
Annie betalar fakturan sen gör Caroline en utbetalning på sexmästeriets hoodies. 

Styrelsens hoodies blir klara till kickoffen, senast 4/3. 
Vi accepterar det extra tillägget på 120kr/tröja.  
Inkluderar det tillägget på hoodiesarna vilket betyder att Meskalin betalar allt. 

§11 3:ornas examensbankett 
Inget intresse för projektledare.  
Erik presenterade ett exempel att starta en tradition att låta Sexmästeriet hålla i 
planeringen för examensbanketten.  

Vi beslutar att sexmästeriet håller i treornas examensbankett och tar hjälp av andra 
personer om det behövs.  

§12 Övrigt 
Märken – Ska vi fixa fler märken? 
Cajsa kollar med Anton Hansson hur man gör och trycker nya märken. Cajsa får 
designa ett förslag på ett ”Faddermärke” på prov sedan introduceras det isåfall i 
samband när byxorna till faddrarna ska beställas. 

Om ett event ska postas på Facebook: hör då av er till Erik, gör inga event ”privata”. 
Evenemangen ska komma från Meskalin. 

Ska vi ha banderoller, flaggor och liknande med Meskalins logga till kickoffen?  
Kan nog bli svårt att hinna till kickoffen.  
Lägger förslaget lite på is om vi ska fixa till exempel banderoll till något senare 
tillfälle. 

Meskalins snapchat introduceras på måndag 29/2. 

Beställning av pizza från Italia till kickoffen. Vi träffas kl 17 vid sjukan.   



§13 Nästa möte 
Nästa möte infaller tisdagen den 8/3 kl. 16.00 på Kalmar Nyckel 

§14 Mötet avslutas 
Richard Deichmann förklarade mötet avslutat. 

    ________________________________ ________________________________
 Richard Deichmann  Linnea Linzatti 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 

    ________________________________ ________________________________
 Erik Thiman  Emily Elfving 
 Justerare  Justerare


