
Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN

Datum: 2022-02-02

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 Överlämningar av sina nya poster

● Alla har fått sina överlämningar och har koll på sina arbetsuppgifter

§7 Kontoret

● Ska fixas så alla i styrelsen/sexmästeriet kan få tillgång till kontoret med sina
Linnékort

● Josefine och Emilia ska få tillgång till förrådet i källaren

§8 Ovveinvigning

● Sexmästeriet planer och vad som bestämts under deras möte



 ○ Sjukan är bokad 26 februari för ovveinvigning
 ○ Dela ut ovvarna under veckan 8
 ○ Meddela alla som hämtar ut sina ovvar att inte pynta ovvarna innan

invigningen.
 ○ Hitta jobbare och barchef till ovveinvigningen

● Bestämma datum

 ○ 26 februari 2022 på Sjösjukan, Kalmar

● Ska fixas ett schema inför nolleinvigningen

§9 Planering av nollningen

● Sexmästeriets planer inför nollningen

 ○ Första veckan är i stort sätt färdigplanerad

● Eventuellt en kickoff för alla faddrarna innan start av nollningen

§10 Avtal med park

● Vi i Meskalin ska tillsammans bestämma med Park vad som ska ingå i ett avtal med
dem

 ○ Eventuella studentpriser i baren
 ○ Eventuella “gratis entré innan en viss tid”
 ○ Kolla upp ifall det finns något typ av standardavtal att utgå ifrån

● Lisa sköter kommunikationen med Park

●Lisa ska kolla upp inför eventuellt arbete på även Krögers

§11 Mer från sexmästeriet?

● Examen

 ○ En examenbankett en vecka innan examen, helst 27de eller 28de maj
 ○ Försöka hitta lokal, eventuellt Park eller Skälby loge
 ○ Kolla med sistaårselever angående spex, tal osv

§12 Kårhus

● Styrelsen



 ○ Behövs en styrelse för att få igång ett kårhus
 ○ En idé Linnékåren har med alla föreningar
 ○ Prata med Louise om info kring kårhuset

● Marknadsföring

 ○ Marknadsföra på sociala medier hur intresset ser ut för ett kårhus bland
studenter

§13 Verksamhetsplan 2022

● Kolla förra årets verksamhetsplan samt skriva en ny

 ○ Tankar och planer kring fester och evenemang i vår

§14 Ekonomi

● 30000 kr på kontot

● Gå igenom källaren och se vad för pynt osv som finns innan vi köper nytt

● Cornelia och Loke till banken 3/2-2022 med fd kassör och vice kassör

§15 Övrigt

● Beställa märken vi kan sälja till studenter

 ○ Märken kopplade till Meskalin samt eventuella evenemang

● Beställning av fadder shirtar

 ○ Samt beställning av styrelse och sex mästeri hoodies

● Filma en film att ovvarna ska börja ges ut inom kort

§16 Nästa möte?

● 2022-02-17

§17 Mötet avslutas


