
MESKALIN 
Mötesprotokoll/dagordning 

Datum: 10/11- 2016 
Plats: Kalmar Nyckel 
Närvarande: Rebecka Ljunggren, Vidar Justegård, Emily Elfving, Sara Nylander, Erik 
Thiman, Caroline Reijs, 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 som mötets ordförande. 

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

§5 Val av justerare 
Mötet föreslog och godkände Caroline & Vidar som justerare. 

§6 Höstsittning 
Listan på alla anmälda är fixad och klar, 91 stycken anmälda.  
Banden/halsbanden är fixade. 
Dörrarna öppnar kl. 18.30.  

§7 Avslutningsgalej med styrelsen 
Spela lasergame som ett styrelsebattle mot humanus och lambda?  
Eller kanske enbart en avslutningsmiddag - återkommer om datum. 

§8 Inför årsmöte 
Vi behöver ha ett fyllnadsvalsmöte för att tillsätta en verksamhetsrevisor.  
Info om årsmöte måste komma ut snart så att folk kan börja söka till nya styrelsen.  

§9 Sjösjukan 
Ett pysselevenemang för att fixa byxorna på Sjukan kan bli svårt att få till innan  
årsskiftet. Men betalningar för byxorna måste komma in innan årsskiftet – info ska  
läggas ut om vad dem kostar.  
 
Vi, som styrelse, har varit lite dåliga på att jobba på Sjukan. Vi ska därför tänka lite 



extra på att försöka hinna jobba någongång innan året tar slut. Om alla  
iallafall försöker jobba en gång vore det bra, men inget tvång. 

Vi ska dela Sjukans fyllnadsvalsevenemang på Meskalins Facebook sida.  

§10 Drivhuset 
Julia Björknert vill ha möte med någon/några av oss nästa vecka angående att  
Drivhuset vill ha hjälp med att filma deras föreläsningar. Vi kan lägga ut info på  
Facebook om detta för att se intresset, men med tanke på att vår styrelse avgår om 
ca två månader föreslår vi därför ett kommande samarbete med nästa års styrelse.  

§11 Övrigt  
Rebecka har mejlat Lagerkrantz om lite information angående den projektgrupp som 
ska startas för en studentpub på Falken som ska öppnas.  

Filmvisningen på O´learys, föreslår datum onsdagen 23/11. Sara ska mejla och frå-
ga.  

Ny skärm och mus till kontoret är fixat. 

§12 Nästa möte 
Nästa möte infaller den <> kl. <> på <> 

§13 Mötet avslutas 
Rebecka förklarade mötet avslutat. 

    ________________________________ ________________________________
 Rebecka Ljunggren  Linnea Linzatti 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 

    ________________________________ ________________________________
 Caroline Reijs  Vidar Justegård 
 Justerare  Justerare


