Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN

Datum: 4/10 - 2018
Plats: Kalmar Nyckel 224k
Närvarande, styrelsen: Ola Carlsson, Tobias Ranäng, Elin Åkesson, Jacob Johannesson,
Wiktor Hultén, via länk Emine Özdemir
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Val av mötesordförande
Ola Carlsson.
§4 Val av mötessekreterare
Tobias Ranäng
§5 Val av justerare
Ola Carlsson och Tobias Ranäng.
§6 Fyllnadsval 17/10
Fyllnadsval kommer att hållas i Kino på Nyckeln den 17 oktober. Ola ska lösa en
externperson som kan hålla i mötet. Sjukan ska tillfrågas. Alternativt något annan lämplig.

§7 Sittningar
– Höstsittning fastställd på Harrys den 13/10.
Mat: klyftpotatis och någon köttbit är klart.
Pris 200 kronor
Planerad mellanfest på Sjukan klart
Filmtema fastställs till höstsittningen.
Konferencier är Elin och Emine
Elin skriver att spex-aspiranter kontaktar någon av konferencier.
Harrys står för utröstning, Ola säkerställer.
– Ovvekvällen (OVVEBOWLING) fastställs på Harrys den 17/11.
Tacobuffé, drinkbiljetter. Kolla pris. +- 100 kr mat+ prispeng. Priser ska fixas. Bowlingen
bjuder Harrys oss på. Ovvekrav. Vi delar in personerna i lag innan Ovvekvällen.
- Kaktusgalan Prel. 8- eller 16 dec.

Ej medlem / partner, ett högre pris, men möjlighet att ta med sig plus en.
Förslag på lokaler som kan tänkas: Hotell Witt, evt Sandra. Sittning på en fredag?
Styrelsen ber sexmästeriet att kontakta och kontrollera Witt och Sandra för bokning.

Information om tävlingar måste ut asap. Olika kategorier ska prisas. Medlemmar måste
informeras i god tid så möjlighet att delta må finnas.
§8 Utbildningsansvarig
Uppgifter från Sofia Bjurs har inkommit
§9 Ekonomi
God ekonomi.
De flesta har betalat för höstsittningen.
Cirka 100 bekräftade

§10 Övrigt
Examensblankett
Vill treor boka lokal till examenssittning, får dem göra det. Men avgående styrelse/
sexmästeri har ej behörighet att göra detta.
Märken
Elin inväntar ett kostnadsförslag från Snaplit.
Beställa av snaplit direkt, men sköta försäljningen själva.
Slaget om sjösjukan
10 november
Emelie informerar
§11 Nästa möte
Förslagsvis - Onsdag 10/10 16.30 Kalmar nyckel
§12 Kontoret Onsdag
Ola och Tobias

