MESKALIN
Mötesprotokoll/dagordning
Datum:  5/2  -  2014
Plats:  Universitetsbiblioteket
Närvarande:  Beatrice,  Donna,  Amanda,  Lina,  Arvid,  Ronnie,  Charlotte,  Kajsa,  Hanna,  Andrea,
Wictor
§1  Mötets  öppnande
Beatrice  Merikanto  förklarade  mötet  öppnat.
§2  Fastställande  av  dagordning
Mötet  beslutade  att  fastställa  den  föreslagna  dagordningen.
§3  Val  av  mötesordförande
Mötet  föreslog  och  godkände  Beatrice  Merikanto  som  mötets  ordförande.
§4  Val  av  mötessekreterare
Mötet  föreslog  och  godkände  Amanda  Karlsson  som  mötets  sekreterare.
§5  Val  av  justerare
Mötet  föreslog  och  godkände  Hanna  Hägglöf  och  Charlotte  Bratt  som  justerare.
§6  Kontorstider
● Måndag  och  onsdag  håller  vi  kontoret  öppet  mellan  12-13,  detta  skriver  vi  ut  på  Facebook
då  vi  kommer  till  kontoret.
● Vi  säljer  medlemskap  och  svarar  på  medlemmarnas  frågor.  Posten  hämtas  och  öppnas,
vid  eventuella  fakturor  fotas  dessa  och  skickas  till  Andrea.
● Beatrice  och  Donna  sitter  på  måndag  10/2.
● Beatrice  gör  ett  rullande  schema  för  resten  av  terminen,  med  start  onsdag  12/2.
§7  Kickoff
Lördag  den  8  mars  anordnar  vi  en  kickoff  för  Meskalins  medlemmar.  Förra  årets  kickoff
på  sjösjukan  blev  väldigt  lyckat  därför  kör  vi  på  det  i  år  med.  Sexmästare  och  vice
sexmästare  styr  upp  detta  tillsammans  med  sexmästeriet.  Eventet  läggs  ut  på  Facebook
och  hemsidan  i  god  tid,  senast  den  24/1.
§8  Styrelsefoto
Varje  år  ska  styrelsefotot  ha  ett  tema.  Förslagen  är  Burlesk,  20-tal  och  skolfoto.  Vi  tänker
över  förslagen  och  bestämmer  senare  på  Facebook.  Beatrice  hör  med  Cissi  Säfström
om  hon  kan  fotografera.

§9  Karmadagen
● Karmadagen  är  den  5  mars,  Beatrice  kollar  upp  anmälan  med  Alex
(alex_pablo87@hotmail.com).  Vi  deltar  för  att  visa  upp  oss  och  värva  nya  medlemmar.
Sexmästeriet  är  också  vara  med  så  att  vi  är  fler  på  plats  och  verkligen  syns.
● Förra  året  hade  styrelsen  tv-spel  och  godis  för  att  locka  folk  till  montern,  affischer  sattes
även  upp  till  stormöte.  Vi  gör  samma  sak  i  år  och  funderar  även  på  ytterligare  saker  vi
kan  göra.
● För  oss  i  styrelsen  kostar  det  ca  40kr  för  frukost  och  lunch  och  ca  120kr  för  banketten  på
kvällen.
§10  Linnéstudenternas  medlemsmöte
Medlemsmöterna  är  viktiga  att  gå  på  och  det  är  ett  måste  om  man  fått  eskning.  Sist  blev
det  ett  missförstånd,  så  därför  måste  fyra  representanter  vara  på  plats  på  nästa  möte.
Nästa  medlemsmöte  är  på  Studio  1  den  12/2  kl  17.00.  Beatrice,  Donna,  Hanna  och
Amanda  går  på  mötet  och  alla  har  löst  sitt  medlemskap  till  dess.
§  11.  Val  av  firmatecknare
● Beatrice;;  ordförande,  Andrea;;  kassör  och  Charlotte;;  Sexmästare,  väljs  som
firmatecknare.
● Beatrice  och  Andrea  ska  ha  tillgång  till  kontonr.  Beatrice  och  Charlotte  ska  ha  tillgång  till
kontokort.
● Andrea  bokar  möte  på  banken  för  att  fixa  detta.
§12  Överlämning
● Ordförandemöte  är  en  gång  i  månaden,  nästa  24/2.  Bra  om  både  ordförande  och  vice
ordförande  går  på  dessa.
● Styrelseutbildning  kommer  att  ske  i  vår  och  den  ska  hela  styrelsen  delta  i.
● Vi  har  fortfarande  pengar  att  hämta  ut.  Beatrice  pratar  med  Susanna  Svensson,
Linnestudenterna,  om  detta.
● Så  fort  årsmöteprotokollet  är  klart  så  kan  vi  hämta  ut  nycklar  och  så  vidare  till  kontoret.
Amanda  hör  med  Sophia  Palmér  och  skyndar  på,  sedan  kan  vi  hämta  dem  hos
vaktmästaren.
● Alla  styrelsemedlemmar  bjuds  in  på  Meskalins  Facebooksida.
● Beatrice  pratar  med  Simon  på  Ung  Media  hur  vi  fortsätter  samarbetet  under  året.
● Eskning  från  Linnéstudenterna  kan  man  söka  hur  många  gånger  man  vill  men  man  kan
bara  få  det  beviljat  tre  gånger  per  år.
● Medlemskort  kostar  50kr  för  en  termin  och  90kr  för  hela  året  (är  det  en  stjärna  så  har
man  betalat  för  2  terminer).  Dessa  säljer  vi  på  kontoret  där  en  mall  fylls  i,  Lisa  Walder
skriver  en  instruktion  till  detta.
● Det  står  ett  kassaskåp  på  kontoret.  Knappa  inte  för  mycket,  då  börjar  det  tjuta!  Andrea
har  reservnycklar  till  skåpet.
● Det  sitter  ett  usb-minne  i  bildskärmen  utanför  kontoret  som  vi  kan  lägga  in  någonting  på.

●
●

Presenning  och  högtalare  har  Cornelia  och  Christopher,  ligg  på  om  detta.
Jenny  Hermansson  vill  vara  med  i  sexmästeriet,  vi  får  ta  upp  och  godkänna  det  på  nästa
stormöte.
● Stormöte  hålls  en  gång  per  termin.
§13  Övrigt
● Arvid  undrade  kring  sponsorer  och  hur  det  har  sett  ut  tidigare.  Mycket  går  att  se  i
testamentet  eller  fråga  Malin  Prené  om.  Wictor  kollar  upp  kontonummer  så  att  Arvid  kan
komma  igång  med  sponsringen.
● Arvid  kontaktar  Ann-Sofi  och  tar  över  ansvaret  för  studiecirkelen  på  Folkuniversitetet.
●   Beatrice,  Donna  och  Arvid  går  på  möte  den  10/2  kl  18.00  tillsammans  med  Eddie  för  att
diskutera  eventuella  framtida  samarbeten.
● Vårsittning  anordnas  preliminärt  den  5  april.  Vi  diskuterar  vidare  på  nästa  möte  men  ett
förslag  på  tema  är  barnkalas.
● Charlotte  och  Hanna  börjar  spåna  kring  nollningen  och  har  möte  med  de  förra
sexmästarna  och  sexmästeriet.  Detta  tar  vi  även  upp  på  nästa  möte  och  planerar  vidare.
● Faddertröjor  köper  man  på  Tre  och  ett  nere  vid  hamnen,  Andrea  kollar  upp  det.  Arvid
kollar  upp  om  Ksl  och  Linnéstudenterna  vill  sponsra  till  tröjorna.
§14  Nästa  möte
Nästa  möte  infaller  fredag  den  14/2  kl.  14.00  på  Universitetsbiblioteket.
§15  Mötet  avslutas
Beatrice  Merikanto  förklarade  mötet  avslutat.
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