
MESKALIN 
Mötesprotokoll/dagordning 

Datum: 28/1 - 2016 
Plats: Kalmar Nyckel 
Närvarande: Linnea Linzatti, Clara Edberg, Sara Nylander, Caroline Reijs, Erik 
Thiman, Hannes Granberg, Emily Elfving, Vidar Justegård, Rebecka Ljunggren, 
Penny Magounakis, Richard Deichmann, Joanna Mierzejewska, Martina Killander, 
Anton Hansson 

§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 Hannes Granberg och Sara Nylander som justerare. 

§6 Bankvisit  
Ordförande, kassör, en sexmästare och vice ordförande behöver gå till banken. 
Joanna behöver följa med. När bestäms senare. 

§7 Admin detaljer och lösenord till sociala medier etc 
Alla medlemmar i styrelsen ska få en mejladress. Anton Hansson ger lösenord till 
Erik Thiman innan mötet nästa vecka.   

§8 Styrelsefoto 
Styrelsekickoff – förslag: pizza, förfest och beerpong-turnering på Sjösjukan. Datum 
för kickoffen fixar sexmästarna, beslut nästa möte. Bra med styrelsefoto samma dag 
som kickoffen. 

§9 Nycklar till viktiga poster 
De som behöver tillgång till kontoret ska få nycklar, hämtas av vaktmästaren.  

§10 Diverse viktiga möten 



Sjösjukans årsmöte 17/2 och Cårhusets årsmöte 6/2 kl 13, alla borde gå dit. Fråga 
sexmästeriet om de vill följa med. Attenda event på facebook. 

§11 Ansvarig för Linnécupen 
Emily blir kontaktperson. 

§12 Styrelsehoodies 
Beställa hoodies så fort som möjligt. Liknande hoodies som förra året. Erik Thiman 
ansvarig. Pysselkväll och pynta dem, kanske i samband med kickoffen. 

§13 Övrigt 
Turkosa byxor – Sara & Hannes ansvariga för att leta fram några alternativ till nästa 
möte.  
Ett stormöte ska hållas för att lösa ansvarsfriheten. Fundera på att utse ett utskott 
och tillsätta en projektledare för treornas examensbankett.  
Fundera på att fixa ett kontorsschema. Richard fixar ett drive dokument där alla kan 
fylla i när de kan vara på kontoret.  
Diskuterar att vi kanske ska ha med någon i Sjukans styrelse som är ifrån styrelsen. 
Vidar ska prata med ordförande i Cårhuset, Julia Björknert, och fråga om hon vill sitta 
med på våra möten ibland. 
Richard ska prata med Andrea om att fixa in oss alla i drivedokumentet som redan 
finns. 

§14 Nästa möte 
Nästa möte infaller den 3/2 kl. 17.00 på Kalmar Nyckel, Magic Room 

§15 Mötet avslutas 
Richard Deichmann förklarade mötet avslutat. 

    ________________________________ ________________________________
 Richard Deichmann  Linnea Linzatti 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 

    ________________________________ ________________________________
 Sara Nylander  Hannes Granberg 
 Justerare  Justerare


