
Mötesprotokoll/dagordning
MESKALIN

Datum: 2021-09-14
Plats: Linnéuniversitetet
Närvarande: Emmy Naur, Maja Iversen, Oscar Lagerstrand, Jennifer Andersson,
Julia Billmark, Nora Nyman Alenäs, Theodor Lihr, Matilda Rydén, Hellen Kesete,
Felicia Plåt, Moa Risberg, Sanna Norlindh, Mikaela Bååth, Emma Wallin, Emelie
Attari, Oscar Johannesson

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av dagordning

§3 Val av mötesordförande
Maja Iversen

§4 Val av mötessekreterare
Matilda Rydén

§5 Val av justerare
Nora Nyman Alenäs & Julia Billmark

§6 Infomailen
● Behöver en ansvarig för infomailen som kollar den en gång i veckan
● Matilda Rydén ansvarar för infomailen

§7 Ovvar och ovveinvigning
● Vill börja beställa och sälja ovvar så snabbt som möjligt
● Fokusgrupp angående ovvarna: Moa Risberg och Felicia Plåt
● Måste göra inventering vilka storlekar på ovvar vi har i lager på kontoret
● Förslag: Ta bort depositionen på ovvarna och betala fullpris direkt

○ Kolla med förra styrelse varför det varit deposition innan vi fastställer

§8 Kontoret
● Öppet onsdagar 12-13
● Öppnar fr.o.m. onsdag 15/9
● Göra dokument i driven med schema för vilka som är på kontoret

§9 Ekonomi
● Ca. 138 000 på Meskalins bankkonto
● Aktivitetshyra och finsittning ska betalas
● Meskalin kommer gå 35 000-40 000 plus från nollningen



● 212 medlemmar i Meskalin
● Beställa nya medlemskort

§10 Nästa styrelsemöte
● Nästa möte 21/9

§11 Samarbete med klubb
● Haft tidigare kontakt med Harrys men inget kontrakt påskrivet
● Förslag: Skriva kontrakt med Park
● Vad Meskalin vill ha med i avtalet:

○ Tillsvidarekontrakt, båda parter har 1 månads uppsägningstid
○ Fri entré till Park för sexmästeri och styrelse
○ Studentpriser på öl och cider alla dagar, sprit enligt

överenskommelse
○ Meskalin ska alltid erbjuda alltid eftersläp på Park
○ Vi ska promota Park på Meskalins instagram
○ Bestämmer vi att vi ska ha sittning på Park måste de kunna lösa det

med två veckors marginal

§12 Aktiviteter framöver
● Mål är att ha en aktivitet i månaden som kostar
● Halloweensittning

○ Plats: Kalmar Slott
○ Datum: 29/10
○ Ska bokas så snabbt som möjligt
○ Fokusgrupp som ansvarar för sittningen

● Pubrunda
● Lantisfest

○ Datum: 8/10 eller 9/10
○ Fokusgrupp: sexmästeriet

● Kaktusgalan
○ Eventuellt i januari när denna styrelse och sexmästeri lämnar

§13 Mötet avslutas


