MESKALIN
Mötesprotokoll/dagordning

Datum: 19/10- 2016
Plats: Kalmar Nyckel
Närvarande: Caroline Reijs, Rebecka Ljunggren, Erik Thiman, Bror-Emil Karlsson,
Sara Nylander, Vidar Justegård, Evelina Löfgren, Emelie Svensson, Karolina
Smirnova, Annie Pettersson, Hannes Granberg, Cajsa Bengtsson, Emily Elfving,
Linnea Linzatti

§1 Mötets öppnande
Rebecka förklarade mötet öppnat.

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

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

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

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

§6 Kaktusgalan
Emelie & Karolina ska vara projektledare.
11 stycken som sökt till projektgruppen, Emelie & Karolina ska välja ut ca 6-7
stycken.
Budget? 3000 kr.
Betalning via Meskalins swish.
Försöker lösa en ny fotovägg med nya sponsorer på.
Datum? Preliminärt 3 dec.
Lokal? Möjligtvis Krögers.
Karolina och Emelie har tänkt mingel. Svårt med mingel förra året, svårt att få folk att
lyssna och svårt att få struktur.
Tips! Ordna listor efter efternamn. Fördela arbetet. Visa filmerna.
Instagramkonto är fixat!
Oscarsstatyetter förra året. Vore kul att ha ”guldkaktusar” att dela ut i år.

§7 Höstsittning
Inte sittning på Sjukan längre.
Stars and Stripes istället! CHARTERSITTNING! 12 nov!
90 platser sittande. Priset blir ganska dyrt, så som Välgörenhetsgrej kan Meskalin då
bjuda på 4000kr för att få ner biljettpriset.
Sara & Erik toastmasters!
§8 Inför stormöte
Nästa onsdag 26/10 kl. 18.
Att vice kassör-posten är borttagen har inte röstats igenom på två stormöten så vi
måste föra in det i ett protokoll på kommande stormöte och rösta igenom det.
Det måste bli tydligt vad varje post i styrelsen står för, för att underlätta för
kommande styrelse. Styrdokument ska därför skrivas för varje post och röstas
igenom.
Sexmästeriets olika poster och uppgifter ska röstas igenom en andra gång på
Stormötet nu på onsdag.
§9 Övrigt
Filmvisningen kommer inte ske den 26/10. Sara har skickat mejl angående nya
datum. Bara faddrar och ettor som får komma.
På varje styrelsemöte ska en representant från sexmästeriet närvara.
Meskalin flagga till Sjukan ska fixas. Stort lakan med kaktus på eller något?
Pysselkväll om några veckor när ettornas byxor har kommit. Då kan en Meskalin
flagga fixas samma kväll. Pysselkväll samma kväll som filmvisningen kanske?
Dubbelkolla innergården - om Meskalin får boka den, underlättar för kommande
styrelse.
Dubbelkolla att alla protokoll sitter i pärmen.
Uppföljning! Vi struntar i att fixa ett nytt kassaskåp.
LNU-cupen måste vi peppa till.
Det har kommit till vår kännedom att nollefriden bröts under nollningen. Sara och
Hannes ska höra av sig till den berörda faddern.
Engagemangssittning/julsittning 10 dec. Plats inte bestämt än.

Larmet på Falken måste vi tänka på! De blir debiterade varje gång larmet går.
Vidar och Rebecka har kontoret öppet på onsdag.
Rebecka fixar fjärrkontroll till kontoret.
§10 Nästa möte
Nästa möte infaller onsdag 26/10 kl. 17 på Nyckeln.

§11 Mötet avslutas
Rebecka förklarade mötet avslutat.
________________________________
Rebecka Ljunggren
Mötesordförande

________________________________
Linnea Linzatti
Mötessekreterare

________________________________
Emily Elfving
Justerare

________________________________
Hannes Granberg
Justerare

