MESKALIN
Mötesprotokoll/dagordning

Datum: 17/5 - 2016
Plats: Kalmar Nyckel
Närvarande: Richard Deichmann, Erik Thiman, Vidar Justegård, Caroline Reijs, Emily
Elfving, Rebecka Ljunggren, Annie Pettersson, Hannes Granberg, Linnea Linzatti

§1 Mötets öppnande
Richard Deichmann förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.

§3 Val av mötesordförande
Mötet föreslog och godkände Richard som mötets ordförande.

§4 Val av mötessekreterare
Mötet föreslog och godkände Linnea som mötets sekreterare.

§5 Val av justerare
Mötet föreslog och godkände Hannes och Emily som justerare.

§6 Stormöte
Nu på torsdag 19/5 kl 18 i Kino. Calle Kronberg ska närvara och vara
mötesordförande. Fika ska ordnas, Richard ansvarig under premiss att ingen klagar!
Nästa stormöte nästa termin. Ett medlemsmöte/stormöte per termin.

§7 Fadder-kick off
Smålandsgatan bokat på lördag kl. 18. Richard hämtar ut nyckeln.
Harrys har sagt nej till att ha våra byxor på oss. Stars har godkänt att vi får ha byxor
på oss. Caroline fotar under kvällen. Kl.18 - ca 21.30. Beerpong kan ställas upp.
Styrelsen och sexmästeriet städar. Richard köper plastmuggar och sopsäckar.

§8 Nollningen
Sara och Hannes behöver lite hjälp med vissa saker som ska fixas. Emily ansvarig

för tygpåsar – ska välja en turkos variant med svart tryck och ha både vita och
turkosa tygpåsar på nollningen. Beställa ca 100 stycken. Vidar ansvarig för
sånghäften och kontakta barerna inför pubrundan. Rebecka och Linnea ansvariga för
volleyboll på första onsdagen på nollningen.
Hannes och Sara föreslår ett inköp av en mikrofon till boomboxen. Erik ska prata
med expen om dem har någon gammal som vi kan få eller förslag på vilken vi ska
köpa. De föreslår ett inköp av en ny fylleväst/”festväst”. Rebecka föreslår ”en dagens
nolla-väst”, för någon nolla varje dag som är snäll. Ingenting som har med alkohol att
göra. Alternativ istället för väst – en ”häst-rosett” som nollan får med sig hem. Rosett
med ”Världens bästa kompis”.
Efter finsittningen har Kalmar Ess bjudit med oss till Park Hermina istället för kårkväll
på Sandra som det var tänkt. Vi måste fixa biljetter – Vistaprint! Caroline och Erik
ansvariga.
Faddermöte innan sommaren, förhoppningsvis den 25/5.

§9 Ekonomi
Caroline var på kassörutbildning förra veckan. Eskning är på gång.

§10 3:ornas examensbankett
Sexmästeriet var i Kalmarsalen igår. 81 stycken anmälda. Sexmästeriet har bra
kontakt med Hanna och Charlotte, som är toastmasters. Kalmarsalen fixar mat och
jobbare. Allt är under kontroll.

§11 Övrigt
Vi gick back på Supersittningen pga. att Harrys fakturerade Meskalin för mycket.
Så till examensbanketten – var noga med att säga exakt antal på hur många som är
anmälda.
Finns ingen budget för Introduktionen.
På sittningar i framtiden ska vi ta ett pris för medlemmar i Meskalin och ett annat pris
för dem som inte är medlemmar.
I verksamhetsplanen står det att vi ska ha en välgörenhetssittning. Slaget om
Nyckeln – göra detta till en välgörenhetssittning på något sätt? Fri tolkning på
välgörenhetssittning eller? Vi har dock ingen verksamhetsrevisor.
Slaget om Nyckeln – Vidar har fått svar att SPIIK är på. Inget svar från ESS ännu.
Hemsidan ska fixas och fejk-nollorna ska tas bort från bilder. Erik fixar!

Faddertröjorna är klara, Erik har räknat ut 117kr/tröja inkl. moms. Erik ska få det
bekräftat av tryckeriet först. När går vi ut med betalningsinfon och när blir sista
betalningsdag? Ut med infon 25/5 och betalning inom 2 veckor.
Vad ska tygpåsarna på nollningen innehålla? Block och penna är bra. Kanske
Linnestudenterna sponsrar. Klubbor/godis? Sexmästarna och sexmästeriet befinner
sig i Kalmar en vecka innan nollningen, går att fixa smågrejer i påsarna då.
Meskalin-märke och fadder-märke klart! Styrelse-märke och sexmästeri-märke ska
fixas också.
Tre representanter till programrådet är fixat – Olivia och Viviann för MEP och Jonas
för MEK. JOM kommer fixas. Finns ingen för VIC eller KULT ännu.

§12 Nästa möte
Nästa möte infaller söndagen 29/5 kl. 16.30 utanför Nisbethska.

§13 Mötet avslutas
Richard förklarade mötet avslutat.

________________________________
Richard Deichmann
Mötesordförande

________________________________
Linnea Linzatti
Mötessekreterare

________________________________
Hannes Granberg
Justerare

________________________________
Emily Elfving
Justerare

