
Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN

Datum: 2022-03-30

Plats: Linnéuniversitetet

Närvarande: Josefine Johansson, Mattiece Cortez, Moa Jonsson, Agnes Nielsen, Tova
Lindahl, Simon Arenäs, Axel Ivarsson, Bejto Demiri, Ella Synnelius, Linnea Liljedahl
(zoom), Emilia Siklund, Felicia Flink, Victoria Morand, Lisa Strindhag, Cornelia Olsson,
Loke Johansson, Moa Andersson

§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 Harrys

● Hur gör vi?

 ○ Ordna ett till möte med Eddie och klargöra alla missförstånd med det
eventuella kontraktet

§7 Vårkampen

● Södra utmarken, 23 april 2022

● Ska fixa domare till vårkampen

● Lösa ett ställe att ha eftersläpp på tillsammans med ESS där vi kan ha på oss ovvar



 ○ Förmodligen på Krögers

● Ella ska se ifall vi kan köpa in 20 matchtröjor innan vårkampen

● Eventuellt ett litet pris på biljetter till vårkampen, inte bestämt än

§8 Faddrar

● Hur ligger vi till?

 ○ Ska skickas ut mejl imorgon till alla faddrar om bl.a storlek på nollningstshirt,
kost inför sittningar osv

 ○ Vi kommer inte ändra de nollningsgrupper som gjort, vi accepterar inga byten
 ○ 4 maj 2022 är det fadderutbildning

§9 Sexmästeriet

● Agnes och Bejto ska börja planera content för Examensbanketten

● Axel och Emilia har lista på vad alla i sexmästeri och styrelsen behöver göra inför
nollningen, checklista

● Axel och Emilia har varit på möte med alla andra sexmästare och Linnékåren och fått
mer info om Linnékårens planerade event under nollningen

§10 Ekonomi

● Vi har köpt en högtalare

● 39 603,02 kr på kontot

§11 Övrigt

● Eventuellt köpa en soffa till kontoret med Humanus (om det får plats?)

● Bejto och Ella ska kolla upp appen “Orbi” för biljettförsäljning

● Nytt kommande event

 ○ Pubrunda med Humanus, 21 april 2022
 ○ Flera barer sen avslutar alla tillsammans på Sjösjukan
 ○ Vi får studentpriser på alla barer
 ○ Skapat ovvemärken till eventet som man kommer kunna köpa

● Kungakoden kommer INTE att bli av



 ○ Istället “KSP-kampen” med andra föreningar, inget bestämt än dock

● Nya regler på Sjukan

 ○ Kommer förmodligen sänka antalet ingästningar från 50 till 10

§12 Nästa möte?

● 2022-04-12

§13 Mötet avslutas


