
MESKALIN 
Mötesprotokoll/dagordning 

Datum: 5/5 - 2016 
Plats: Kalmar Nyckel 
Närvarande:  

§1 Mötets öppnande 
Richard  förklarade mötet öppnat. 

§2 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen. 

§3 Val av mötesordförande 
Mötet föreslog och godkände Richard som mötets ordförande. 

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

§5 Val av justerare 
Mötet föreslog och godkände  som justerare. 

§6 Stormöte 
Stormöte planerat, den 19:e maj kl. 18 på Kino – Kalmarnyckel, mail 
skickat till bokningen. Ska utannonseras 10 dagar innan, där av val 
av datum. Här ska det tas upp om ansvarsfrihet, stadgeändring, 
Idéhus blir formellt en del av Meskalin, om någon vill motionera på 
stadgarna kan man göra det. Richard pratat med Penny, en ny 
verksamhetsrevisor ska fixas, Penny och Martina är valberedning. 
Revisortjänsten ska lysas, skall vara en student, så länge de inte är 
en del av styrelsen.  

§7 Ekonomi 
Caroline har träffat Wictor Thelin, tog upp kassaskåp med honom, 
ska vi ha ett? Det är mycket som ska in vad gäller fakturor etc. 



Rebecka föreslår att hon tillsammans med Richard och Caroline 
bokar ett eget möte för att sortera i ekonomin och dela upp 
uppgifter. Det saknas kvitto saknas för sexmästeriets tröjor, Hannes 
har pratat med Annie om att kontakta företaget och få en kopia på 
faktura. Harry’s har tagit 420 kronor för mycket och tagit betalt för 
95 personer. Hannes och Sara ska på möte med Eddie på Harry’s 
för utvärderingsmöte, tar då upp att de fakturerat för mycket.  
§8 Märken 
Vidar säger att vi borde beställa in nya Mekalin-märken samt ett 
märke med bara logotypen. Andra föreningar efterfrågar märken 
från Meskalin. Vidar föreslår att vi beställer det samtidigt som 
faddermärken, Vidar kan ta på sig att göra detta. Meskalinmärket 
som finns ska designas om till svart ram istället för turkos. Richard 
föreslår ett 80-tal märken, Vidar 100-200. Det bestämdes att vi 
beställer 100 märken av varje sort. Plus faddermärken efter hur 
många som vill ha. 
§9 Nollningen 
Sara säger att hela styrelsen måste vara på samma sida utifall att 
något händer under nollningen. Styrelsen kommer mer eller mindre 
behöva sköta hela nollningen själva. En gemensam grupp finns för 
alla sexmästare. Sandra håller i cårkvällar, oklart gällande biljetter. 
Ta kontakt med Anders på Sandra? För att kolla hur dessa kvällar 
löses. Vidar föreslår ett möte med sexmästerier, Anders och 
Linnéstudenterna. Friskis, Frasses, Nisbethska, JM, Drivhuset, 
Västergård ska besökas under rundvandring. Bremerlyckan 
gräsplätten ska bokas med tillstånd för att ställa upp grillar där 
Frasses personal kan grilla hamburgare. Emily har god kontakt med 
Frasses ägare. Oklart vilka biljetter Meskalin kommer ha ansvar om 
att sälja. På onsdagen, volleyboll tillsammans med Humanus, de 
som fixar Turkossittningen måste gå iväg för att ställa i ordning. 
Huvudfaddrar ansvariga på plats under volleybollturneringen, Vidar 
och Rebecka sa ja till detta, ingen lokal bokad för Turkossittningen, 
troligtvis på Harry’s. Hannes och Sara tar upp detta på möte med 
Eddie. Under mötet röstades det fram att det blir på Harry’s, på 
Koppartorget. På torsdagen ska Sjukan bokas endast för Meskalin, 
faddrar som är med på Sjukan måste lottas fram, en idé är 
huvudfaddrarna, eftersom att alla inte kan komma in. Vidar har 
pratat med Sjukan att det inte är några problem att beställa in 



pizzor. Frångå att inbjuda bara för att dricka. Kalla det ”pizzahäng” 
eller liknande. Kaktuskampen kommer att vara på dagen, färdig vid 
fem typ och Sjukan öppnar 19.00, för att sedan abonneras hela 
kvällen. Vi kommer behöva egna jobbare. Pubrunda är bestämt att 
Meskalin gör en bokning på Sjukan mellan 18 och 19, nollorna 
splittas upp i grupper innan. Torsdag, SPIIK har bokat innegården 
på Nyckeln. På fredagen aktivitet med ESS, behövs jobbare på 
Sjukan samma dag. Lördag finsittning på slottet. Googledrive 
dokument där man kan kryssa i när man kan jobba på Sjukan under 
nollningen, måste vara frivilligt. Gå ut med hur mycket folk som 
behövs och göra det klart innan nollningen. Jobbare måste skickas 
till Sandra, under finsittningen. Meskalinpåsar ska fixas, innehållet 
kommer från Linnéstudenterna. Kolla med Penny angående 
påsarna, var de beställs ifrån. Nollehäftet ska vara i påsen. Radio 
shore har uttryckt önskan om att vara med i nollehäftet, som sen 
kommer att beställas från Växjö.   

§10 Fadder-kick-off 
Kick-offen helst inte på Harry’s utan att billigare alternativ, typ 
Falken eller Smålandsgatan. Är vi någon annanstans än Harry’s 
behövs det städas på dessa platser. Pyntkväll i samband med detta, 
ta med sig eget att äta och dricka. Styrelsen för detta. Det bestäms 
att vi bokar Smålandsgatan den 21:a. Bokning ska göras genom 
Calle Kronberg, Richard ansvarar för nyckeln. Ta kontakt med Erik 
direkt efter, för att få ut informationen så fort som möjligt. När vi 
lägger ut evenemang, ska även banknumret finnas med. Eftersläpp 
på Harry’s efter kick-offen, kolla med Eddie angående detta. 
§11 Byxinvigning/beställning 
Vidar föreslår första veckan under nollningen att vi tar upp 
beställningar och betalningar och beställer på söndagen. Eventuellt 
skicka måndagen efter för de som kommer in på programmen 
senare. Fasta tider för betalningar ska upprättas, för att underlätta 
bokföringen. Alla huvudfaddrar skickar ut sms för att skriva upp sig 
på lista för beställning. ESS-bladet och samarbetet med Meskalin 
diskuteras. Kan finnas jomare som är intresserade av detta, bör 
skicka ut till ESS om de fortfarande vill ha hjälp. Richard pratar med 
ESS om de fortfarande har detta planerat. 
§12 Övrigt 



Rebecka har ej fått svar från ESN angående VIC, ny styrelse ska 
tillsättas där den 12:e maj. Fråga om ESN kan ta hand om alla 
studenter från VIC. Flytta över fejknolla och huvudfadder från VIC 
till JOM. Snapchat och Instagram bör alla i styrelsen ha tillgång till. 
Vidar höjer frågan om Slaget om Nyckeln och bestämma datum för 
detta. Vidar kan ta på sig att göra det. Sexmästeriet prata med 
sexmästrarna om att ha en eventuell fest ihop. Höstsittning ihop 
med Humanus och Lambda kanske, i samband med 
byxinvigningen. Det diskuterades även om Slaget om Sjukan, 
Kvastkampen etc.  
§13 Nästa möte 

Nästa möte infaller den 17:e maj kl. 17  på Kalmar nyckel 

§14 Mötet avslutas 
<NAMN> förklarade mötet avslutat. 

    ________________________________ ________________________________
 Richard Deichmann  Hannes Granberg 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 

    ________________________________ ________________________________
 <NAMN>  <NAMN> 
 Justerare  Justerare 


