
MESKALIN 
Mötesprotokoll/dagordning 

Datum: 8/3 - 2016 
Plats: Kalmar Nyckel 
Närvarande: Emily Elfving, Erik Thiman, Caroline Reijs, Hannes Granberg, Sara 
Nylander, Rebecka Ljunggren, Clara Edberg, Linnea Linzatti, Vidar Justegård, 
Richard Deichmann 

§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 Rebecka Ljunggren och Hannes Granberg som 
justerare. 

§6 Faddrar catch up 
Lägg ut påminnelse om fadderansökan på Facebook.  
Styrelsen får inte söka fejknolla.  

§7 Kick-off utvärdering 
Lyckat, roligt! Kul med tipspromenaden, många deltagande.  
Bra stämning hela kvällen.  
Härligt med beer-pong bord och spontan limbo. 

Sjukan är lite besvikna för att vi inte stannade kvar längre.  

§8 Märken och material 
Stor efterfrågan på fler märken.  
Cajsa Bengtsson har tagit fram lite exempel, ett faddermärke och en kaktus.  

Lägga på en kostnad på fadderbyxorna så får man ett faddermärke med.  
Ungefär 20-30 kr för ett märke.  



§9 Ekonomi 
Caroline har koll på bokföringen.  

§10 Vårsittning 
Sexmästarna ska ha möte imorgon 9/3 med Sexmästeriet. 
Preliminärt datum 16/4. Förslag på tema: Kings & Queens.  
Försöka hålla ner priset på sittningen.  
Enbart Meskalin. 

§11 3:ornas examensbankett 
Styrelsen håller sina kontakter öppna för att hjälpa sexmästeriet fixa 
examensbanketten.  

§12 Övrigt 
Richard kom sent, lovar att fixa fika nästa möte. 

Sjukan är besvikna att Meskalin skickar för lite jobbare och att Meskalin inte har en 
barchef. Vi måste locka fler jobbare. 

Det ska hängas upp en Meskalin-fana och ställas in en kaktus på Sjukan.   

Listor på reservintagna studenter går inte att fixa. Under nollningen får vi går runt i 
alla Meskalinklasser under föreläsningarna och ta reda på om de tillkommit någon ny 
student. 

Emily har varit på möte med Linnestudenterna. De söker representanter. Lägga ut 
reklam för det på Facebook. Emily ska även sätta upp affischer.  

Lasergame har enbart 3 medlemmar anmälda från Meskalin. Pusha mer för det, sista 
anmälningsdag är imorgon 9/3.  

Enkäter från fadderinfomöte – efterfrågan på fler billiga sittningar, paintball, 
gemensam sommaravslutning och utomhusbio. 

SPIIKs sexmästare har föreslagit en förfest på Falken lördagen den 2/4 tillsammans 
med SPIIK.  

Protokollen måste upp på hemsidan senast 10 dagar efter mötet.  

Hannes har ett förslag på att köpa ett nytt kassaskåp.  

Glöm inte att skriva upp er på öppettiderna för kontoret! 



§13 Nästa möte 
Nästa möte infaller den 21/3 kl. 16.00 på Kalmar Nyckel 

§14 Mötet avslutas 
Richard Deichmann förklarade mötet avslutat. 

    ________________________________ ________________________________
 Richard Deichmann  Linnea Linzatti 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 

    ________________________________ ________________________________
 Rebecka Ljunggren  Hannes Granberg 
 Justerare  Justerare


