
Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN

Datum: 2022-05-19

Plats: Linnéuniversitetet

Närvarande:, Tova Lindahl, Simon Arenäs, Axel Ivarsson, Ella Synnelius, Emilia
Siklund, Felicia Flink, Victoria Morand, Cornelia Olsson, Moa Andersson, Bejto Demiri,
Agnes Nielsen, Josefine Johansson

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av dagordning

§3 Val av mötesordförande

Josefine Johansson

§4 Val av mötessekreterare

Ella Synnelius

§5 Val av justerare

Josefine Johansson

§6 Samtal till nya studenter

Under sommaren kommer styrelse- och sexmästeri medlemmar ringa runt till de
studenter som kommer studera på Linnéuniversitetet till höst. Meskalin kommer få ca 17
kr per samtal som går till föreningen. De som ställer upp är:

1. Cornelia Olsson
2. Agnes Nielsen
3. Josefine Johansson
4. Lisa Strindhag
5. Moa Andersson
6. Ella Synnelius



§7 Linnekårens årsmöte 31 maj

31 maj har Linnékåren årsmöte. Moa Andersson kommer delta på mötet.

§8 Lekstugan

Samarbetsavtalet är påskrivet. Alla föreningar som är delaktiga i projektet kommer ha
olika typer av förmåner. Exempelvis förtur vid bokning av lokal.
För att gå på Lekstugans evenemang behöver man vara medlem i Linnékåren. Har man
även medlemskap i en förening är det gratis inträde. Är man ej medlem i en
studentförening men medlem i Linnékåren tas en inträdeskostnad.
Vidare arbetar Lekstugan med alla förberedelser som krävs för en öppning i höst.

§9 Sexmästeri

● Biljetterna till examenbanketten är släppta. Info har skickats ut genom instagram.
Eftersläpp på Harrys planeras. Det kommer att vara ok att bjuda in lärare till
eventet.

● Schemat för nollningen är nästan helt klart. Finsittningen kommer bli på fredagen
och Ella mejlar Linnékåren för att fråga om det går bra att avsluta nollningen en
dag tidigare. Priset för att vara med på hela nollningen kommer bli ca
1100kr/person+medlemskap. Sittningarna kommer de nya studenterna kunna
köpa separat, 180kr respektive 450kr.

● Alla tröjor till faddrar och ärkefaddrar är beställda. Tröjorna kommer kosta
100kr/styck och kommer delas ut under fadderkickoffen.

● Fadderkickoffen kommer bli 20/8 samt 21/8. Det kommer bli ett lugnt evenemang
med parkhäng.

§10 Ekonomi

● ca 36 000 kr på kontot

§11 Övrigt

§12 Nästa möte?



● Eventuellt 2022-08-15

§13 Mötet avslutas


