Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN
Datum: 2022-03-16
Plats: Linnéuniversitetet
Närvarande: Josefine Johansson, Mattiece Cortez, Moa Jonsson, Agnes Nielsen, Tova
Lindahl, Simon Arenäs, Axel Ivarsson, Bejto Dimiri, Ella Synnelius, Linnea Liljedahl,
Emilia Siklund, Felicia Flink (zoom)
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Val av mötesordförande
Josefine Johansson
§4 Val av mötessekreterare
Moa Jonsson
§5 Val av justerare
Mattiece Cortez
§6 Möte med Kult
● Vad de ville?


○ Vill ta sig ur Meskalin tillsammans med Vic och Insam och bilda en ny
utbildningsförening med ett program från bl.a. Karolin.

● Vad sa Linnékåren?


○ Godkänner förslaget, men kommer bli bestämt mer konkret hur allt ska lösa sig
på bästa sätt för alla.

● Vår ställning till det hela



○ Vi vill att alla ska ha en rolig studietid. Vi kommer erbjuda stöd/dubbelt
medlemskap till de berörda medlemmarna ur de programmen som det handlar
om. Planen är att 2023 kommer Kult, Vic och Insam inte längre tillhöra Meskalin.

§7 Möte om kårhuset (Lék-stugan)
● Info från dem


○ Ambitionen i dagsläget är att öppna upp kårhuset vid årsskiftet till 2023.

● Representanter till styrelsen


○ Vi behöver en representant från Meskalin som representerar oss.

● Lediga poster i styrelsen




○ Baransvarig och Infoansvarig är de två lediga poster som finns.
○ Lägga ut på Instagram och se intresset för att gå med i styrelsen för våra
medlemmar.

§8 Årsmötesrapport eBas, Ung Media
● Jossan skickar in protokollet från senaste årsmötet till Ung Media.
§9 Sexmästeriet
● Nyktra aktiviteter med Humanus





○ 24 april, Upzone: 390kr biljetten
○ 2 maj Drottningkoden: 190kr biljetten
○ Linnea ska på ett till möte med Humanus nästa vecka

● Fadderansökningar




○ 82 stycken (inkl.styrelse & sexmästeri) har ansökt som faddrar, huvudfaddrar,
ärkefaddrar och fakenolla.
○ Fler huvudfaddrar än vanliga faddrar har sökt.

● Faddertröjor


○ I samband med att faddrarna får sina mejl om vilken “roll” de får, kommer vi
även fråga ut om vilken storlek på nollningstshirt man ska ha samt vad det ska
stå på den.

● Möte med Harrys





○ Tänkt en valborgsdagsfest med Ess.
○ De vill börja anordna spelkvällar för studenter.

● Examenbankett






○ Planerad och klar.
○ Biljett kommer kosta 400kr-450kr.
○ 3/6-2022 på Kalmar slott (övervåning).

● Vårkampen





○ 23 april.
○ Eventuellt på Södra Utmarken.
○ Eventuellt ett litet pris för biljetten som kan täcka kostnader för domare o.s.v.

§10 Ekonomi
● Ingen av kassörerna är närvarande på mötet, ingen ny info om ekonomin.
§11 Övrigt
● Fadder Kickoff


○ Ska planeras mer då partybuss ej kommer fungera p.g.a. Ironman.

● Kolla upp en app som vi skulle kunna använda till biljettförsäljning i framtiden.
§12 Nästa möte?
● 2022-03-30
§13 Mötet avslutas

