Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN

Datum: 28/2 2018
Plats: Kalmar nyckel
Närvarande, styrelsen: Ola Carlsson, Jacob Johannesson, Emine Özdemir, Elin
Åkesson, Sofia Bjurs, Emelie Olsson, Alicia Rickström, Wiktor Hultén, Tobias Ranäng,
Marvin Hansson.
Sexmästeri: Sofie Ragnå, Frida Willander, Ida Andersson, Noah Fernström, Edward
Källström, Oscar Mill.
§1 Mötets öppnande
Ola Carlsson förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.
§ Val av mötesordförande
Mötet föreslog och beslutade att välja Ola Carlsson som mötesordförande.
§4 Val av mötessekreterare
Mötet föreslog och beslutade att välja Jacob Johannesson som sekreterare.
§5 Val av justerare
Mötet föreslog och beslutade att välja Emelie Olsson och Sofia Bjurs som justerare.
§6 Styrelse/sexmästeri-kläder och märken
Elin, Alicia och Jacob presenterade förslag till styrelse och sexmästeri-tröjor.
Liknande förslag från förra året föreslogs. Röstning gällande huruvida styrelse- och
sexmästeri hoodies måste se olika ska hållas måndagen den 5 mars.
Även fadder t-shirts ska beställas. Samma som förra året.
Förslag på en vit t-shirt som ska säljas till alla nollor under nollningen. Ska bäras med
ovve och ska främja ovve-kulturen. Vi avvaktar med dem och tar beslut i framtiden.
§7 Bankmöte
Behöver inte något fysiskt möte. Wiktor Hultén och Emine Özdemir ansvarar för att
kassörer och Ola Carlsson och Jacob Johannesson får tillgång till kontot.
§8 Kick-off för styrelse och sexmästeri
Polenresa diskuteras som en kickoff för styrelse och sexmästeri. Tobias Ranäng kom
med förslag på en kryssning till Polen och kommer ta fram priser till 36-timmars
respektive 24-timmars resa till nästa möte.
§9 Beslut om ovvar / Ovvekväll

37 ovvar är beställda av medlemmar. Styrelsen tog beslut om att beställa 30 stycken till.
Ovvedag på Falken diskuterades. Beslut om det kommer att tas i framtiden.
§10 Legends/Student by night/Mail
Ola Carlsson, Tobias Ranäng, Emelie Olsson och Jacob Johannesson har varit på
informationsmöte med Legends. Meskalin blev inbjudet till att delta på Student på night
som arrangeras lördagen den 3 mars. 40 platser finns till våra medlemmar. De 40 första
som mejlar till event@meskalin.se kommer att få en biljett.
§11 Harrysavtal
Ola Carlsson har träffat Roland på Harrys. De var inte ”jättenöjda” med resultatet
föregående år, men vill gärna fortsätta ett samarbete. Förslag avtal lämnades till Ola.
Styrelsen föreslår ändringar angående bland annat öppentider. Styrelsen har gett Ola
befogenheten att skriva på avtal utan ytterligare möten.
Ambassadörer till Harrys önskas. Emelie kan tänka sig att bli ambassadör. Ida Andersson
är intresserad.
§12 Sexmästeri-möte
-

Turkossittning 29/8 under nollningen. Datumet kan reserveras.
Flygtema “Upp i det blå” föreslås av sexmästeriet till vårsittningen och godkänns
av styrelsen. Ställen kommer rekas till nästa möte.
Fadderkickoff kommer att ske veckan innan nollningen. Emine Özdemir och Sofia
Bjurs ansvarar för detta.
Noah Fernström och Edward Källström ska ta fram avtal gällande kontrakt med
fejknollor.

§13 Övrigt:
-

-

Emine och Wiktor tar kontoret på onsdag den 28 februari 2018.
Instagramkonto föreslås för att locka och göra nya studenter bekanta med staden.
Alicia Rickström har fått godkännande att styrelsen att göra detta. Ola Carlsson
och Jacob Johannesson ska prata med Vidar Justegård (socialt ansvarig,
Linnéstudenterna) angående marknadsföring.
Beslut tog angående hur frekventa möten vi ska ha. Förslaget ”ett möte i veckan
vann”.
Nästa möte genomförs den 8 mars 17.30.

