
MESKALIN 
Mötesprotokoll/dagordning 

Datum: 28/10- 2016 
Plats: UB 
Närvarande: Vidar Justegård, Clara Edberg, Caroline Reijs, Linnea Linzatti, Sara Nylander, 
Rebecka Ljunggren, Erik Thiman, Hannes Granberg, Emily Elfving 

§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 Sara & Vidar som justerare. 

§6 Info ifrån ordförandemöte 
Rebecka var på ordförandemöte för två dagar sedan.  
Eskningar – av alla föreningar i Växjö och Kalmar är det 3 föreningar som fått sina 
eskningar godkända. Det har blivit nya regler. 
Studentlivskalender på Linnestudenternas hemsida ska fixas. Där kan alla föreningar 
lägga upp sina kommande evenemang så att ingenting krockar.  
Linnestudenterna har mycket samarbete med Mighty event.  
Lnu cup 5 nov.  
Alla ska hålla koll på sina mejl. 

§7 Kommande evenemang 
Nästa lördag, 8 okt - Slaget på sjukan. 
Anmälan via mejl pga. begränsade platser på sjukan.  

Slaget om nyckeln, inställt.  

Sittning senare i höst. Sara & Hannes träffar sexmästeriet nästa vecka och börjar 
planera sittningen.  
Vi måste höra av oss till Olearys om vad vi vill göra där. Filmvisning? 



Sara och Hannes ska på möte med Eddie nästa vecka. 

Gå ut med att vi har två potentiella projektledare (Karolina Smirnova och Emelie 
Svensson) för Kaktusgalan som behöver en projektgrupp.  

§8 Övrigt 
Behöver komma ut att de nya studenterna får höra av sitt intresse att köpa byxor. 
Erik lägger ut info!  

Bilder från nollningen och finsittningen måste komma ut nu. 

§9 Nästa möte 
Nästa möte infaller den 10/9 kl. -- på -- 

§10 Mötet avslutas 
Rebecka förklarade mötet avslutat. 

    ________________________________ ________________________________
 Rebecka Ljunggren  Linnea Linzatti 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 

    ________________________________ ________________________________
 Sara Nylander  Vidar Justegård 
 Justerare  Justerare


