
Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN

Datum: 2022-02-17

Plats: Linnéuniversitetet

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

§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 Kolla av behörighet för Meskalin mapp på Drive

● Kan alla redigera? Vilka behöver redigera?

 ○ Jossan har skrivit upp vilka som behöver tillgång till mappen och ska skriva till
Theo så han kan dela mappen med berörda personer.

§7 Schema för kontorets öppettider

● Victoria och Mattiece har fixat ett schema där man kan skriva upp sig när man kan
sitta

●Vad ska man göra när man sitter på kontoret på onsdagar?



 ○ Lathund sitter på kontoret vad som ska göras, exempelvis uppdatera på
sociala medier

 ○ Ska läggas till på lathunden att alla swish-betalningar vi får ska ha ett
meddelande med vad swishen är för

 ○ Ordnar en ny uppdaterad lathund.

§8 Gemensam picknickfestival

● Picknickfestival med underhållning, förhoppning om många föreningar.

● Möte med Ess 24 februari, vilka går?

 ○ Linnea, Simon och Emilia går på mötet
 ○ Vet inte mer om festivalen förens mötet med andra föreningar har varit

§9 Nyktra aktiviteter med Humanus

● Främst aktiviteter som bokas externt - styrelse inte så aktiva

● Drottningen och kungakoden på Kalmar slott

● Har vi tid och resurser till det?

 ○ Vi har inte fått mycket info om eventet än, återkommer efter mer kontakt med
Humanus

§10 Avtal med Harry's

● Vad vi pratade och kom fram till

 ○ Ett eventuellt avtal:
 ○ styrelse och sexmästeri gratis inträde till 00.00
 ○ Medlemmar i Meskalin gratis inträde till 23.00
 ○ Eventuella studentpriser
 ○ Ovve-onsdagar
 ○ Spelkvällar som bowling och mat för en bestämd summa pengar, för

medlemmar

● 200 platser utomhus finns för eventuella sittningar, 120 sittande platser inomhus
(övervåning)

§11 Sexmästeriet

● Ovve invigning



 ○ Ger ut ovvar och säljer märkena under vecka 8
 ○ Eventet börjar 18.00, 18.30 senast där
 ○ 21.00 eventet slut, öppnar för allmänheten

● Examens banketten

 ○ Glasverandan, 3/6-2022
 ○ ca. 500kr per person
 ○ Kostar ca. 10000kr för oss att hyra eventet
 ○ 01.00 stänger eventet
 ○ Behöver få in bilder och videos från treorna som ska visas under sittningen

● Introbilder till Instagram

 ○ Ska göra ett simplare inlägg på alla oss i styrelsen och sexmästeriet
 ○ 22 februari 2022, 17.00 fotografering för första inlägget
 ○ Senare i vår en mer avancerade och roligare fotografering för varje post
 

● Nollningen

 ○ 19 och 20/8-2022, inspark faddrar
 ○ 22/8-4/9, nollningen
 ○Mer info om nollningen är en så länge hemligt :)))

§14 Ekonomi

● 46670kr på kontot

● -10780kr, återbetalning Åre

● Bankkort är beställda

§15 Övrigt

● Årsmöte på Sjösjukan 25/2-2022

● Ingen ny info om det eventuella kårhuset

● Eventuellt skapa ett blad inför nollning med reklam, roliga fakta om Meskalin osv

● En enkät har Jossan skickat ut till alla i styrelse och sexmästeri från Linnékåren som
vi ska svara på



§16 Nästa möte?

● Tisdagen den 1/3 - 2022, 16.00

§17 Mötet avslutas

 


