
MESKALIN 
Mötesprotokoll/dagordning 

Datum: 3/2 - 2016 
Plats: Kalmar Nyckel 
Närvarande: Richard Deichmann, Rebecka Ljunggren, Emily Elfving, Cajsa 
Bengtsson, Annie Pettersson, Vidar Justegård, Caroline Reijs, Adam Borg, Sara 
Nylander, Clara Edberg, Erik Thiman, Bror-Emil Karlsson, Hannes Granberg, Linnea 
Linzatti 

§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 Firmateckning  
Bokat möte med banken på fredag 5/2 kl 12. Ordförande Richard Deichmann och 
kassör Caroline Reijs är firmatecknare. Tidigare kassör Joanna Mierzejewska, vice 
ordförande Rebecka Ljunggren och sexmästare Sara Nylander följer också med till 
banken. De som ska ha tillgång till banken är Richard Deichmann, Rebecka 
Ljunggren, Sara Nylander och Caroline Reijs.  

§7 Lasergame Lambda, Humanus och Meskalin 
Vidar har diskuterat med Lambda och Humanus om att köra Lasergame i vår. 16 
mars ska Vidar föra fram som förslag till datum. 

§8 Kick-off 
Preliminärt boka Sjukan 5 mars, annars 12 mars. Kl 17-21.  
Fotograf och fotovägg under kickoffen. Emily frågar Gustaf Rossi angående fotograf-
jobb. Beställa hoodies så att dem har kommit till dess. Clara kollar med Harrys om 
eftersläpp på kvällen.  
Kanske överväga andra förslag än beer-pong turnering, men ändå något som lockar 



folk. Sexmästeriet och sexmästarna ansvarar för att komma på alternativ vad vi ska 
göra. 

§9 Linnécupen 
Meskalin-monter på Linnécupen. Bjuda på kaffe. En godis-polly-kaktus som pris i 
leken ”Hur många polly finns det i krukan?”. Kolla på kontoret efter ”pynt” till montern. 
Spela musik i montern.  
Hannes fixar kruka och godis-kaktusen. Richard kollar igenom kontoret. Emily är 
kaffe-ansvarig. Sara fixar musik.  
De som ska stå i montern ska ha meskalin-byxor på sig. 
Vidar, Linnea och Sara står första passet, kl 12-15. 
Cajsa, Emily och Rebecka står andra passet, kl 15-17. 

§10 Ovvar och styrelsehoodies 
Erik visade upp en prototyp på hoodisarna. Pris på hoodies ca 370kr.  
Erik fixar storlekar och beställer sedan hoodies.  

När du har på dig din styrelsetröja/byxor tillkommer ansvar. Du representerar då 
Meskalin, var trevlig och anständig.  

Styrelsen - hoodies, turkosa byxor, svart t-shirt 
Sexmästeriet - turkosa byxor, svart t-shirt 
Faddrar - turkosa byxor, svart t-shirt 

Sara och Hannes presenterade snickarbyxor som ett alternativ till fadderbyxor.  
Hannes kollar med företaget om ett varuprov och en offert. Omröstning om 
snickarbyxorna, FÖR snickarbyxor 8 st av 14 st. 

Sexmästeriet ska sticka ut från faddrarna, de bestämmer själva hur dem gör det. 
Krav = DEM SKA SYNAS TYDLIGT. 

§11 Datum där hela styrelsen Jobbar 
Vidar har pratat med Julia från Cårhuset och hon ställer gärna upp att vara med på 
vårat möte någongång. 

Hannes fixar en doodle där alla fyller in när de kan jobba på Cårhuset, så att vi i 
styrelsen kan jobba tillsammans. 

§12 Övrigt 
Så många som möjligt ska gå på Cårhuset och Sjukans årsmöte. 

Richard kommer in på kontrollpanelen nu, han ska fixa allas mejl denna vecka. 



Sexmästarna ska inte anordna treornas examensbankett, vi ska utse en grupp som 
planerar det. Clara och Linnea ska höra med Johanna Gustavsson och Emelie 
Carlsson om de är intresserade att vara med i den. 
Erik planerar att informera alla att vi har en ny styrelse nu, ska även introducera en 
meskalin snapchat. 

Vi ska fixa öppettider till kontoret via en drive.  

§13 Nästa möte 
Nästa möte infaller den torsdag 11/2 kl. 17 på Kalmar Nyckel 

§14 Mötet avslutas 
Richard Deichmann förklarade mötet avslutat. 

    ________________________________ ________________________________
 Richard Deichmann  Linnea Linzatti 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 

    ________________________________ ________________________________
 Hannes Granberg  Sara Nylander 
 Justerare  Justerare


