Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN
Datum: 2022-03-02
Plats: Linnéuniversitetet
Närvarande: Josefine Johansson, Mattiece Cortez, Moa Jonsson, Cornelia Olsson,
Loke Johansson, Moa Andersson, Agnes Nielsen, Tova Lindahl, Simon Arenäs, 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
Josefine Johansson
§6 Ovveinvigning
● Vad gick bra/vad gick mindre bra?





○ Överlag gick allt bra med härlig och go stämning
○ Bättre planering kring vilka som ska stanna och städa eller inte, för att undvika
fler missförstånd i framtiden
○ Inget spring i baren om man inte är jobbare i baren (oavsett ifall Mesklin styr
eventet)

§7 Möte med Humanus förra veckan
● Pratade om det nyktra eventet



○ Upzone-klättring att göra tillsammans med Humanus senare i vår

● Bokat Sjösjukan 18 mars för “Fullmoon-Party” tillsammans med Humanus





○ Klockan 18.00, temafest
○ 2-3 jobbare per förening ska ordnas
○ Linnea har redigerat bild som ska läggas ut på vår och Humanus Instagram

§8 Möte om aktivitet med andra föreningar
● Hemligt än så länge
§9 Byta storlek på ovve
● Hur många storlekar har vi kvar?


○ Har provovvar i alla storlekar förutom L på lager

● Har alla hämtat ut?


○ Alla förutom två personer har hämtat ut sina ovvar

§10 Böcker från UB
● Vi har fått böcker från UB som vi kan sälja för 10kr styck, pengarna går till
Mesklinkontot
§11 Linnékåren
● Vad vi som förening förväntar oss av Elevkåren




○ Vi vill ha bättre kommunikation med Elevkåren kring event etc
○ Kommer det bli ett Garden Party iår? I sådannt fall vilket datum?

§12 Kolla av med sponsorer
● De flesta företagen har inte hört av sig än




○ Sakligheter, Kondomkungen och JM Hair är de företagen som hört av sig än så
länge
○ Dialog med Redbull kring sponring, inget bestämt än

§13 Sexmästeriet?
● Examen Banketten



○ Planering fortsätter kring lokal och lokal för efterfest

● Sexmästeriet ska ha ett möte nästa vecka för fortsatt planering
● Får kika mer hur vi ska göra med fadder kickoff då IronMan är samma helg
§14 Ekonomi
● Både Cornelia och Loke har fått bankkortet samt kort, inga fler privata köp för att
sedan föra över pengar.
● Vi har fått bidrag från Ung Media på 6950kr
● 43465kr på kontot
§15 Övrigt
● Ordna ett möte med elever från Kult och Insam
§16 Nästa möte?
● 2022-03-16
§17 Mötet avslutas

