
Styrelsemöte - Calmar Naturvetenskapliga Studentförening  

Datum 12/5 2016 

Tid 16:00 

Plats: Norrgård, sal N148 

Närvarande: Zanna Winblad, Jasmin Thern, Lisa Ekblad, Conny Brandt, Elin Eliasson, Sarah 

Tranquist, Sara Antonsson, Axel Wendel, Emma Arvidsson, Emelie Filipsson, Beatrice Lindh Dillon  

§79 Mötet öppnas  

Mötesordförande Zanna Winblad förklarar mötet öppnat. 

§80 Inadjungering  

Inga utomstående närvarar under mötet. 

§81 Val av justeringsperson  

Mötet föreslår Conny Brandt som justeringsperson.  

Mötet bifaller. 

§82 Godkännande av dagordning  

Paragraf nummer åtta "Studentruset" byts ut till CNaS-kalas.  

Den nya föreslagna dagordningen godkändes. 

§83 Rapporter från styrelsen  

Zanna: Har varit på sista ordförandemötet för detta läsår. Har fixat med sponsring.  

Conny: Har pratat med tryckeriet om styrelsejackorna.  

Emma: Har skrivit på dasspappret och anversen. Fixat ny domän till CNaS hemsida.  

Axel: Förberett en presentation av de nya tygmärkena till medlemsmötet. Ordnat en affisch 

till examenssittningen. Hittat en vagn till högtalaren.  

Lisa: Har varit på kassörutbildning. Har bokfört.  

Sexmästarna:  

- Har varit på två sexmästerimöten. Information om fadder-vipen har tagits upp.  

- Cårkvällar kommer kosta mer för icke-medlemmar under introduktionen.  

- CNaS ska fixa en bajamaja till trubadurkvällen.  

- Har förberett text till anversen, bland annat ett schema över hur introduktionen kommer att 

se ut för de nykommande studenterna.  

- Det är faddermöte den 19 maj.  

- Planering inför examenssittning och introduktionen pågår.  

- Har beställt nya tygmärken till metamorfosen 2016.  

- Har köpt A3-papper.   

Emelie: Har skrivit en text till anversen. Har kollat upp vad studenter har för olika rättigheter. 

Har tillsammans med Beatrice börjat planera examenssittningen. 

Jasmin: Har skrivit protokoll.  

Beatrice: Har varit på det sista ordförandemötet för detta läsår. Har tillsammans med Emelie 

börjat planera examenssittningen.  



§84 Information från ordförandemötet  

Zanna Winblad informerar:  

- Årsmöte med nyval för Linnestudenterna den 25 maj.  

- Nästa ordförandemöte kommer att äga rum i augusti.   

§85 Unga forskare  

Inget nytt.  

§86 CNaS-Kalas 

- Förslag: Grillmys måndagen den 23 maj. Till detta behövs det köpas grilltillbehör.   

Mötet bifaller förslaget.  

§87 Dasspappret  

- Ett dasspapper till introduktionsveckorna planeras.   

§88 Övriga frågor  

- Styrelsen pratar om studentruset.  

- Axel tar hand om att beställa nya tygmärken till hösten. Cirka 200 stycken av vardera 

tygmärke (två olika slags tygmärken som valdes av medlemmarna under medlemsmötet) ska 

beställas.  

- Försäljning av biljetter till examenssittningen kommer att säljas ytterligare några dagar. 

§89 Uppgifter till nästa möte  

Zanna: Ska hämta ut beställda grejer över sommaren. Fixa evenemang till grillmyset som äger 

rum den 23 maj. Ska till Maxi och se ifall de återigen vill sponsra med kaffe och te.  

Conny: Ska skicka mejl till tryckeriet angående styrelsejackorna.   

Emma: Göra klart anversen. Fixa hemsidan inför introduktionen.    

Sexmästeriet:  

- En film till introduktionen ska påbörjas.  

- Ska förbereda inför introduktionen och köpa in allt om behövs i god tid.  

- Ska hålla i faddermötet som äger rum den 19 maj.  

- Göra en budget till introduktionen.  

- Ska skriva klart introduktionsbrev som alla nyblivna studenter ska få.  

- Salar ska bokas till nollningen, vitsittningen ska planeras.  

- Söka polistillstånd till introduktionen.  

- Planera rundvandringen och metamorfosen.  

- Ska fixa en film till finsittningen.  

- Fixa huvudfaddertröjor.     

Axel: Ska kontakta studenthälsan angående en föreläsning som planeras att äga rum i höst. 

Ska köpa en vagn och spännband. Beställa och hämta ut nya tygmärken.  

Lisa: Ska bokföra och påbörja ny CNaS-almanacka.  

Emelie: Kontakta studenthälsan och hjälpa Axel med att beställa tygmärken. Ska planera 

examenssittning med Beatrice.  

Jasmin: Ska skriva protokoll. Ska ladda upp alla äldre protokoll till CNaS aktuella hemsida. 

Ska fixa schema över pass i expen.    

Beatrice: Ska planera examenssittningen med Emelie.  



§90 Nästa möte  

6 september 16.00 

§91 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av mötesordförande Zanna Winblad.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zanna Winblad, mötesordförande 

 

 

 

 
Jasmin Thern, mötessekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
Conny Brandt, justeringsperson 

 


