
 

MESKALIN 

Mötesprotokoll/dagordning 
 

 

 

 

Datum: 7/4 - 2016 

Plats: Kalmar Nyckel 

Närvarande:  

 

 

§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 Rebecka Ljunggren som mötets sekreterare. 

 

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

 

§6 Fadderbyxorna 

Richard förklarar situation med fadderbyxorna, en miss där momsen missats i 

betalningen för fadderbyxorna, där vi ligger 3700 back på fadderbyxorna. 70 kr 

ungefär per byxa saknas. Alternativ för lösning: ta ur Meskalins kassa, ta extra för t-

shirt, eller be faddrarna betala in igen. Erik ska ha möte med tryckeriet 8/4 och då får 

vi detaljer om kostnader och leveranstid. Beslut om kostnad för byxorna läggs på på 

t-shirtpriset, skall informeras i introduktions-gruppen på facebook om situation och 

kostnad.  

 

§7 Supersittingen 

Biljettsläpp fram till 11/4, biljetter efter det kan släppas för andra utanför Meskalin. 

Skall dubbelkollas att eftersläpp ingår i priset. Sittningsetikett, projektor med låtar, 

bestämda platser. Richard ska hålla tal på sittningen. Styrelsespex, sexmästerispex. 

Nästa onsdag ska styrelsen träffas hos Caroline, kvällstid, för att planera spex.  

 

§8 Fadder Kick-off 

Framtida planering. Kanske med ESS, preliminärt. Koppartorget som lokal. 

 

 



 

§9 3:ornas examensbankett 

Cajsa Bengtsson, representant från Sexmästeriet. Intressekoll ungefär 80 pers. 

Kallskänken och Söderport för litet. Kallskänken erbjöd tält på baksidan, men kan bli 

dyrt. Har pratat med andra lokaler och kommer mer information, och skall kolla med 

fler lokaler för ett större urval och prisförslag. Äska från Linnestudenterna för att 

sponsra examensbanketten kanske inte hjälper, man får för lite pengar. Fotoväggen 

från Kaktusgalan är av intresse, och sponsorer, framföra till Clara sponsoransvarig.  

 

§10 Sjösjukan 
Cajsa Bengtsson, representant för Sjösjukans styrelse. Planeras en tvättdag på 

Sjukan. Så många som möjligt från Styrelsen bör dyka upp och hjälpa till att städa. 

Barchefer från Meskalin saknas på Sjösjukan. Viktigare att få meskalinare att börja 

jobba först. Vidar socialt ansvarig ska på möte med jobbansvarige och 

personalansvarig för att spåna på hur man får meskalinare att jobba. Cajsa ta upp 

med Sjösjukan att styrelsen vill jobba och Meskalinare vill jobba, och att det ”lämnas” 

platser så att Meskalin får plats. Barchef från Meskalin behövs, peppa lite folk att vilja 

och sprida att vilja jobba på Sjösjukan.  

 

§11 Ekonomin 

Caroline ska träffa Viktor(ekonomirevisor) i helgen. Hannes beställt extra par byxor 

lite i onödan, eftersom Cårhuset inte finns kvar och nu får vi hänga på kontoret. Äska 

nu till nollningen, följa Äsknings-mall.  

 

§12 Övrigt 

Sara förklarar att Sandra nu håller i nollning, men arbetare skickas genom 

Cårhusföreningen.  

Bussar till nollningen, dåligt intresse på grund av sponsorplats inte lockar och 

bussbolag har redan bestämda offerter. Väljer att strunta i att fixa bussar, och att 

gå/cykla istället. 

De som inte suttit på kontoret bör sitta där, större engagemang bland 

styrelsemedlemmar behövs.  

Tillgänglighet till Snapchat för styrelsemedlemmar och sexmästeri, helt okej. Inlogg 

när det behövs! 

Styrelseutbildning på Falken. Tips till styrelsemedlemmar. Richard ska rensa upp och 

förbereda i stadgarna inför stormöte. Viktigt att skilja på sin styrelsepost och 

personen man är, att inte ta med sig debatt ur-  

Studentrepresentant, ingen har hört av sig för intresse. Vi har ansvar att hitta 

representanter som förening.  

Utbildningsförening, vill vi vara det, ska funderas på. Meskalin kanske är en 

intresseförening.  

VIC är en internationell klass, och blev uppdelade under nollningen. Rebecka ska 

kontakta ESN & Programansvarig för att se lösningar.  

Ta kort på kvitton och skicka till Caroline så att inget tappats bort.  

Sälja Supersittnings-märken ur kontoret.  

 

§13 Nästa möte 



 

Nästa möte infaller den 19/4  kl. 16 på Nyckeln 

 

§14 Mötet avslutas 
Richard Deichmann förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 ________________________________  _______________________________  
 Richard Deichmann  Rebecka Ljunggren 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 

 

 ________________________________  _______________________________  
 Vidar Justegård  Caroline Reijs  
 Justerare  Justerare 


