
 

 

Mötesprotokoll/dagordning 
MESKALIN 

 
 
 
Datum: 11 april 2018 
Plats: Calmar nyckel, Magic Room 
Närvarande, styrelsen: Ola Carlsson, Marvin Hansson, Elin Åkesson, Emine Özdemir, 
Jacob Johannesson, Tobias Ranäng, Wiktor Hulthén, Anton Engqvist, Emelie Olsson, 
Alicia Rickström 
 
Närvarande, sexmästeriet: Oscar Mill 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Ola förklarar mötet öppnat 
 
§2 Fastställande av dagordning 
Mötet fastställer dagordningen 
 
§3 Val av mötesordförande  
Mötet utser Ola till mötesordförande 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet utser Anton till sekreterare 
 
§5 Val av justerare  
Mötet utser Ola och Emelie till justerare 
 
§6 Sponsorer 
 
 
§7 Ovve-kväll 
- Falken bokad, Eftersläpp bokat Harrys. Datum för ovve-kvällen blir 4:e maj. 
Evenemang publiceras nästa vecka. 
- Det kommer finnas möjlighet att förnya sitt medlemskap under kvällen.  
 
§8 Introduktionsveckor 
- Infomejl skickas till faddrarna, även infomöte planeras för alla faddrar 
- Finsittningen är flyttad till Magasinet  
- Styrelsen kommer hålla i stationer på kaktuskampen, alla tar med en övning till nästa 
möte 
- Schema över nollingen kommer tas med till nästa möte 



 

 

- 200 nollepåsar kommer beställas, naturfärgade (vit)  
§9 Ordförandemöte 
- Information om valborg i Kalmarsundsparken, men Meskalin kommer inte engagera sig 
i evenemanget  
- ”Schools out” 19 maj. 50 :- / biljett. Vidar kommer och säljer. Lokalen är inte bestämd 
än 
 
§10 Vårsittning 
- Information om inbjudan till andra föreningar kommer läggas ut. 
 
§11 Examensbankett 
- Kalmar slott är bokat för examensbanketten, information kommer läggas upp inom kort 
 
§12 Ovvar 
- Två stycken kvar som inte har betalat 
 
§13 Märken 
- Märken kommer beställas idag (11/4 2018) 
 
§14 Ekonomi 
- Ny handledare på Swedbank.  
- Styrelsen har utsatt att firman skall tecknas enskilt av Emine Özdemir (19930607-
8545) och Ordförande Ola Carlsson (19920210-3538) 
 
§15 Övrigt 
- Medlemsmöte planeras till nästa möte.  
- Slaget om nyckeln kommer planeras, mer info till nästa möte. 
- Vi kommer besöka Nitbetska nästa vecka på tisdag 
- Styrelsen och Sexmästeriet kommer arbeta varsitt ett pass på sjukan. Tobbe kommer 
återkomma med datum.  
- Wiktor & Oscar kommer hålla kontoret öppet nästa vecka 
- Emine köper in ny kaffebryggare och kaffe till kontoret 
- Emelie och Marvin kommer med en inköpslista till Vårsittningen till nästa möte.  
 
§16 Nästa möte 
Nästa möte sker 18/4 kl. 17:30 i Magic Room 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


