
Styrelsemöte - Calmar Naturvetenskapliga Studentförening  

Datum 2/3 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, Anton 

Andersson, Julia Granung  

 

§12 Mötet öppnas 

Mötesordförande Zanna Winblad förklarar mötet öppnat. 

 

§13 Inadjungering 

Styrelsen föreslår att Anton Andersson och Julia Granung bör få närvaro och yttranderätt. 

Mötet bifaller. 

 

§14 Val av justeringsperson  

Mötet föreslår Conny Brandt.  

Mötet bifaller. 

 

§15 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

§16 Rapporter från styrelsen 

Elin och Sarah: Har varit på sexmästerimöte. De informerar lite om den framtida nollningen och att 

cårkvällar inte längre kommer att befinna sig på Cårhuset.  

Conny: Har letat jobbare till cårhuset och haft kontakt med några jobbansvariga från andra 

studentföreningar.  

Axel: Har haft kontakt med programansvariga och fått information angående ceremonin för 

examinerande studenter.  

Emma: Har börjat kolla in CNaS hemsidor och börjat skriva på dasspapper.  

 

§17 Information från ordförandemötet 

Zanna informerar:  

 Studentruset planeras att vara den 21 maj.  

 Styrelseutbildning med Linnestudenterna kommer att vara den 30 mars.  

 Sexmästeri- och kassörutbildning ska vara i april.  

 

§18 Unga forskare 

Emelie informerar att en vetenskapsmässa (workshop) som planeras att hållas i Göteborg. Mer 

information kommer inom tid.  

 

§19 Information från jobbansvarig  

Conny informerar:  

 CNaS-kalas kommer att vara den 18 mars på Cårhuset. 

 En idé om framtida event på Cårhuset tas upp.  

 

§20 SPIIK-SITTNINGEN 

 Biljettförsäljning pågår fram till torsdag 3/3.  

 Styrelsen kommer med idéer inför sittningen. 



 

§21 Inköp av vattenkokare 

Lisa har en vattenkokare, styrelsen tackar! 

 

§22 CNaS.se 

 Styrelsen är eniga om att förbättra uppdateringen på CNaS hemsida.  

 Just nu finns två hemsidor och styrelsen beslutar att en hemsida ska användas i framtiden. 

Emma ska ta beslut om vilken hemsida som ska behållas.    

 

§23 Övriga frågor 

 Sittning med Caroline diskuteras.  

 Styrelsejackor planeras att inskaffas. Sponsorer diskuteras.  

 Sponsring till huvudfaddrarnas T-shirts diskuteras.  

 CNaS-kalas tröjor diskuteras. 

 Nytt ställe som ersätter Cårhuset diskuteras. 

 Förslag på information till Dasspappret.     

 

§24 Uppgifter till nästa möte 

 Zanna ska gå på ordförandemöte, ska kolla upp sponsring till både tröjor och kaffe.  

 Axel ska diskutera mer omkring ceremonin för examinerande studenter med 

programansvariga.  

 Lisa ska bokföra. 

 Elin, Sarah och Sara ska på sexmästerimöte den 17 mars. Ett möte för alla huvudfaddrar ska 

planeras. Sexmästeriet ska även på sexmästeriutbildning den 14 april.  

 Emma ska kolla upp CNaS-hemsidorna och delta i studentruset tillsammans med Sarah.  

 Emelie ska få mer info om vetenskapsmässan från unga forskare och se va de har att erbjuda. 

 Conny ska hitta jobbare och kolla upp faddervip-listan . Ska planera möte med jobbansvariga 

 Bea ska gå på ordförandemöte.  

 Jasmin ska skriva protokoll. 

 

§25 Nästa möte  

Äger rum 16.00 31 mars  

 

§26 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av mötesordförande Zanna Winblad.  

 
 
 
 
Zanna Winblad, mötesordförande 

 

 
Jasmin Thern, mötessekreterare 

 
 
 
Conny Brandt, justeringsperson 


