MESKALIN
Mötesprotokoll/dagordning

Datum: 29/5 - 2016
Plats: Naturen/utomhus
Närvarande: Richard Deichmann, Hannes Granberg, Rebecka Ljunggren, Vidar
Justegård, Linnea Linzatti, Erik Thiman, Annie Pettersson, Cajsa Bengtsson, Sara
Nylander, Caroline Reijs (bakis)

§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 Deichmann 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 och Rebecka som justerare.

§6 Utvärdering av aktiviteter
Examensbanketten – Många som var nöjda. Kalmarsalen kan vi samarbeta med flera
gånger. Väldigt bra mat. Arbetsupplägget kan bli bättre – tydligare vem som ska göra
vad. Hanna och Charlotte har varit till stor hjälp.
Fadderkickoffen blev väldigt bra. ALLA måste hjälpas åt, inte bara sexmästarna.
Faddermötet gick bra. Gick ut med infon lite sent, därför var det några faddrar som
inte kunde komma.

§7 Något om nollehäftena? Jag vet inte, över till Sara Newlander
Alla lägger upp det dem har i driven.

§8 Nollningen
Påminnelse – Vidar ska kolla upp barerna inför pubrundan och sånghäftena.
Innehållet i tygpåsarna – Rabatthäften? Block och penna? Rebecka och Emily kollar
runt lite.
Dagsaktivitet första onsdagen – volleyboll med Humanus inställt eftersom det var för
dyrt att hyra volleybollplanerna. En annan dagsaktivitet måste nu bestämmas.
Sexmästeriet måste fixa en lek till femkampen. Äppel- mjöl- & sockerbitslek?
Sara föreslår ett styrelsemöte innan nollningen.
På finsittningen har styrelsen, sexmästeriet och huvudfaddrar företräde framför andra
faddrar.
ESN tycker att vi ska dela upp VIC-studenterna. Clara är då huvudfadder för VIC.
Nya medlemslistor måste fixas. Underlättar för Carro om alla faddrar har köpt och är
klara innan nollorna kommer.
Erik lägger ut info om betalningen för fadertröjorna snarast.
Richard fixar ny boombox. Maxbelopp 2000 kr.

§9 Ekonomi
Carro ska inte behöva jaga efter kvitton, om man har handlat något tar man kort på
kvittot direkt och skickar till Carro.

§10 Övrigt
Preliminära datum för:
Kampen på Nyckeln 1/10
Slaget om Sjukan 8/10.
Hur mycket pizza (glutenfritt, vegetariskt?) behövs på pizzakvällen på nollningen?
Alternativ att vi lägger på ett inträde och sen får de en pizzaslice på köpet?
Alla är besvikna för att vi INTE hade någon tårta på mötet, men tack för denna termin
i alla fall!

§11 Nästa möte
Nästa möte infaller den 21/8 kl. någongång på eftermiddagen

§12 Mötet avslutas
Richard Deichmann förklarade mötet avslutat.
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