MESKALIN
Mötesprotokoll/dagordning
Datum:  14/2  -  2014
Plats:  Universitetsbiblioteket
Närvarande:  Beatrice,  Amanda,  Ronnie,  Kajsa,  Andrea,  Hanna,  Arvid  och  Charlotte.

§1  Mötets  öppnande
Beatrice  förklarade  mötet  öppnat.
§2  Fastställande  av  dagordning
Mötet  beslutade  att  fastställa  den  föreslagna  dagordningen.
§3  Val  av  mötesordförande
Mötet  föreslog  och  godkände  Beatrice  som  mötets  ordförande.
§4  Val  av  mötessekreterare
Mötet  föreslog  och  godkände  Amanda  som  mötets  sekreterare.
§5  Val  av  justerare
Mötet  föreslog  och  godkände  Ronnie  och  Donna  som  justerare.
§6  Karmadagen
Vi  kör  på  tv-spel  och  godis  i  montern.  Vi  har  även  med  medlemskort  så  att  vi  kan  sälja
dessa  på  plats.  Donna  löser  tv-spel  och  tv.  Arvid  kollar  om  Tokiga  Ture  och  Hemmakväll
kan  sponsra  med  godis.  Hanna  har  sin  iPad  där  vi  kan  ha  ett  blidspel  med  sponsorernas
loggor.  Vi  tar  med  något  från  kontoret  med  Meskalinloggan  som  vi  kan  hänga  upp  i
montern.
Det  är  många  som  har  andra  uppdrag  och  är  på  annat  håll  under  dagen  så  vi  ser  alla  till
att  vara  på  plats  så  mycket  som  möjligt.
250  kr  kostar  banketten  på  Stat  på  kvällen,  i  biljettpriset  ingår  tre-rätters  middag  och
inträde  på  Harrys  senare  på  kvällen.  Vi  får  2  st  biljetter  gratis  och  3  st  har  redan  biljetter,
så  de  resterande  5  biljetterna  köper  vi  in  från  Meskalin.  Andrea  kollar  på  detta  efter
bankmötet  nästa  vecka.

§7  Sexmästarnas  punkt
Charlotte  och  Hanna  har  haft  möte  med  sexmästeriet  och  Cornelia  och  Christopher.
●

Kick  off
8/3  på  Sjösjukan,  temat  blir  College  lite  Spring  break  känsla.  Inte  lika  rörigt  som  förra  året
utan  ha  färre  och  mer  strukturerade  aktiviteter.  En  Beerpong-turnering  med  föranmälda
lag.  Varje  anmält  lag  betalar  ca  50kr  i  medlemsavgift  (som  tävlingsöl  köps  in  för).  Vi
försöker  få  dit  folk  i  i  god  tid  genom  att  starta  tävlingen  tidigt.  Ett  Facebook-event  kommer
ut  lite  längre  fram  när  allt  är  spikat,  där  anmäls  även  lagen.  Hanna  och  Charlotte  kollar
om  någon  kan  filma  eller  fota  under  kvällen.

●

Vårsittning
Önskemål  från  sexmästeriet  är  ett  lite  mer  nedtonat  ämne.  Något  mer  elegant,  kanske
maskerad.  Alla  ska  känna  att  dom  kan  komma  utan  att  lägga  en  massa  pengar  på
utklädning.  Vi  funderar  över  temat  “Alter  Ego”  och  kollar  vad  sexmästeriet  tycker.  Vi  spikar
den  5/4  och  kollar  om  det  finns  möjlighet  att  vara  på  Vallen  eller  Witten.

●

Nollningen
Måste  ta  fram  ett  nytt  koncept!  Tänka  utanför  boxen  och  göra  något  superbra  av
nollningen  är  målet.  Vill  fortfarande  köra  en  egen  nollning  men  tänker  att  andra
nolleveckan  blir  som  en  inspark  för  alla  Meskalinare,  även  tvåor  och  treor.  Pubrunda,
turkossittningen  och  finsittningen  får  vara  kvar  men  försöka  få  med  alla!
Klassrepresentanter  utses  från  varje  klass  som  får  i  uppgift  att  peppa  igång  sina  klasser
på  allt  som  händer  kring  nollningen.  Vill  ha  många  som  faddrar,  allt  för  att  dra  folk  till
nollningen.  Vi  är  tydliga  med  att  gå  ut  med  att  det  är  ett  nytt  koncept  och  peppa  igång  alla
på  det!

§8  Kassörens  punkt
Vi  behöver  beställa  tröjor,  för  att  hinna  trycka  och  få  de  levererade  innan  Karmadagen.  Vi
måste  bestämma  storlek  och  vad  som  ska  vara  på  tröjorna.  Linnéstudenterna  kan
sponsra  bara  de  vet  hur  många  tröjor  vi  ska  ha  och  vad  de  kostar.  Poster  och  namn  ska
stå  på  ryggen.  Även  tröjorna  till  sexmästeriet  beställs.  Allt  med  storlekar  rapporteras  in
senast  måndag  då  Andra  går  till  Tre  och  ett.
Andrea  har  pratat  med  Anitha  på  Swedbank  och  de  har  möte  på  onsdag  förmiddag  nästa
vecka.  Beatrice,  Charlotte  och  Andrea  går  dit  och  de  måste  då  ha  med  sig  de  senaste
två  protokollen.
I  kassörtestamentet  står  att  Linnéstudenterna  ska  hålla  en  kurs  i  bokföring.  Andrea  kollar
med  Wictor  och  Beatrice  med  Linnéstudenterna  vad  detta  innebär.

§9  Styrelsefoto
Cissi  Säfström  har  lovat  att  fota  oss  och  Beatrice  kollar  om  det  är  möjligt  att  ta  kl  16.00
på  tisdag  18/2.  Temat  på  årets  foto  blir  superlyx.
§10  Falken/Smålandgatan
Beatrice  har  pratat  med  Kalle  Kronberg  på  Linnéstudenterna.  Om  någon  medlem  vill  hyra
lokalen  så  är  det  vi  som  har  ansvaret.  Om  städningen  får  kritik  så  får  Meskalin  en
varning.  Vi  beslutar  därför  att  inte  hyra  ut  lokalerna  till  medlemar.  Vi  utnyttjar  lokalen  när  vi
anordnar  event  för  hela  föreningen.
§11  Guldfågeln  arena
Beatrice,  Donna  och  Arvid  var  på  möte  med  Nöjesgruppen.  De  har  fått  i  uppdrag  av
Kalmar  Kommun  att  anordna  ett  event  för  att  sätta  Linnéuniversitetet  på  kartan.  Detta
kommer  ske  ute  på  Guldfågeln  arena  och  de  hoppas  att  det  ska  ske  första  lördagen  på
nollningen  och  locka  ca  10.000  studenter.  Eventuellt  krävs  att  även  Växjö  involveras.
Rektorn  håller  tal,  stipendier  delas  ut  och  ett  intåg  med  studentföreningarna  sker.
Beatrice  och  Donna  fortsätter  diskutera  detta  med  de  övriga  föreningarna  på  nästa
ordförandemöte  och  hoppas  att  även  de  är  positiva  till  intiativet.  Detta  kommer  att  kosta
ca  50kr  och  de  planerade  artisterna  är  Hoffmaestro  och  Alesso.  Nöjesgruppen  vill  göra
detta  till  en  tradition  och  har  en  tanke  om  att  de  som  vinner  pris  nu  i  år  kan  komma
tillbaka  nästa  år  och  t.ex.  hålla  tal.
Nöjesgruppen  kommer  även  i  slutet  på  maj  att  anordna  “Sommarfesten”  nere  på  Stensö.
En  utomhusfest  med  bland  annat  volleyboll,  härligt  häng  och  dj.
§12  Övrigt
●

Allas  Meskalin-mail  är  nu  kopplade  till  våra  vanliga  mailadresser.  Ska  man  svara  på
mailet  så  går  man  in  på  en  speciell  hemsida.  Kajsa  lägger  upp  instruktioner  kring  detta  i
vår  Facebook-grupp.

●

Tänk  på  att  svara  på  de  Facebook-meddelandena  som  hör  till  ditt  ansvarsområde.

●

Två  tjejer  från  Ink  kan  tänka  sig  att  sitta  med  i  Sjösjukans  styrelse  så  att  vi  får  fortsätta
vara  med  och  driva  den.

●

Vi  i  styrelsen  drar  ihop  ett  jobblag  till  både  Sjösjukan  och  Studentpuben.  Både  för  att  visa
upp  oss  och  för  att  det  blir  roligt  för  våra  medlemmar  att  gå  dit.

●

Vi  håller  stormöte  den  26/3  mars.

§13  Nästa  möte
Nästa  möte  infaller  den  25/2  kl.  16.00  på  Kalmar  nyckel.
§14  Mötet  avslutas
Beatrice  förklarade  mötet  avslutat.

Beatrice  Merikanto
Mötesordförande

Amanda  Karlsson
Mötessekreterare

Donna  Delia
Justerare

Ronnie  Wass
Justerare

