
MESKALIN 
Mötesprotokoll/dagordning 

Datum: 19/4 - 2016 
Plats: Kalmar Nyckel 
Närvarande: Richard Deichmann, Vidar Justegård, Rebecka Ljunggren, Cajsa 
Bengtsson, Annie Pettersson, Emily Elfving, Caroline Reijs, Erik Thiman, Patrik 
Lundin, Bror-Emil Karlsson, Adam Borg, Linnea Linzatti, Clara Edberg, Hannes 
Granberg, Sara Nylander 

§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 Granberg och Rebecka Ljunggren 
som justerare. 

§6 Eftersnack Sittningen 
Hannes har mottagit väldigt fina ord om sittningen. Kul att många kunde komma. 
Svårt att få all uppmärksamhet eftersom det lät från undervåningen. Mycket som var 
lovat från Eddie att vara fixat, men som inte var det (t.ex. sittplatser åt alla, två 
mikrofoner, ljus).  
Till nästa gång – bättre kontakt med hela Harrys personal, inte bara Eddie.  
Till nästa gång – kanske mer spex från andra förutom styrelsen/sexmästeriet. 

Jättefina foton som togs. Till nästa gång kan man ha två fotografer. 
Sittningen var bra marknadsförd!!  
Många märken sålda. 

§7 Rapporter från möten 



Sjukanmötet – Meskalin var ”problemet” (för att vi ej jobbar så mycket som behövs). 
Sexmästarna ska ha ansvar för Kampen om sjukan, kan bli svårt att få in i 
planeringen.  
Verkade lite som det var ett möte för att prata om att vi är ett problem för sjukan. Men 
Hank var ändå hjälpsam. Mycket ”hat” från Humanus och Lambda.  

Vi diskuterar att byta dag på Pubrundan på nollningen till torsdagen istället för 
onsdagen för att både Humanus och Lambda har pubrunda samma dag och det blir 
då fullt på sjukan.  
Lösning – Sara tar upp ett förslag att vi är på sjukan första timmen, sen måste alla gå 
därifrån för att lämna plats åt de andra föreningarna. Alla faddrar kan inte komma in 
på sjukan då, men några får ”offra” sig. 

Ordförandemötet – problem med kårvalet, inte så många som röstade, enbart 2 % 
av Kalmars studenter. Studiesocialtansvarig har ingen nominerad.  
Cårhusföreningen har gått i konkurs - ingen är nollningsansvarig. Kan bli problem på 
nollningen? Gäller att ha bra kontakt med alla andra föreningar.  
Engagemangsittning 13/5 – sittning för alla som är engagerade i studentlivet. 
Byte av kontor – våren 2018. Meskalins ansvar att flytta allt från vårt nuvarande 
kontor.  
ESS tänker skapa en tidning – ”Essbladet”. De vill ha Meskalins hjälp med 
tryckinformation osv. Är någon intresserad att hoppa på detta samarbete?  
Kanske en Meskalin/Ess tidning eller liknande. Erik lägger upp info på Facebook.  

Möte om faddertröjor – ca 120kr för en tröja. Alla faddrar ska ha två tröjor var. 
Sedan ska vi ta betalt för momsen för byxorna (70kr) som tidigare är en miss av oss. 
310kr per person. Erik lägger upp info på facebook, betalning sker nästa vecka. 

§8 Ekonomi 
Mötet med Thelin blev inställt, kanske möte nästa vecka.  
Vi har fått faktura från Lasergame och fakturauppgifterna är skickade till Harrys. 

Sponsring- Friskis, Harrys och Frasses ska betala helsida i nollehäftet,  
och JM Hårdesign halvsida. 

§9 3:ornas examensbankett 
Kalmarsalen är bokat lördag den 28/5. 550kr per person.  
Två konferencierer är fixade.   

§10 Övrigt 
FÖRTYDLIGANDE – Vi är en utbildningsförening för att vi är kopplade till utbildningar 
genom Meskalin. Vi är ansvariga att HJÄLPA TILL att finna studentrepresentanter till 
Linnéstudenterna. 



Sara och Linnea har kontoret öppet imorgon. 

§11 Nästa möte 
Nästa möte infaller den 10/5 kl. 16 på Kalmar Nyckel. 

§12 Mötet avslutas 
Richard Deichmann förklarade mötet avslutat. 

    ________________________________ ________________________________
 Richard Deichmann  Linnea Linzatti 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 

    ________________________________ ________________________________
 Rebecka Ljunggren  Hannes Granberg 
 Justerare  Justerare 

ATT GÖRA: 
- Boka sal för nästa möte.


