
Styrelsemöte - Calmar Naturvetenskapliga Studentförening  

Datum 31/3 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 

§27 Mötet öppnas  

Mötesordförande Zanna Winblad förklarar mötet öppnat. 

§28 Inadjungering  

Inga utomstående närvarar under mötet. 

§29 Val av justeringsperson 

Mötet föreslår Emelie Filipsson som justeringsperson.  

Mötet bifaller. 

 §30 Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 §31 Rapporter från styrelsen  

Lisa: Har bokfört.  

Axel: Har haft kontakt med sexmästeri från andra studentföreningar.  

Emma: Har fixat CNaS hemsida och varit på möte angående studentruset. CNaSanversen har 

påbörjats.  

Sexmästeriet: 2 april är det förfest med meskalin och förberedelser pågår just nu.  

Nollningsplanering pågår för fullt. Efter studentruset planeras aktivitet.  

Beatrice: Har varit på ordförandemöte. 

Conny:  Det är sista veckan som Cårhuset har öppet. Conny har därför inget att rapportera. 

Emelie: Har varit i kontakt med utbildningsansvarig från Linnestudenterna.  

Jasmin: Har skrivit protokoll och börjat studera CNaS hemsida.   

Zanna: Har varit på ordförandemöte. Har även fått information kring en examensfest som 

flera olika studentföreningar förhoppningsvis kommer att delta i.  

 

  



§32 Information från ordförandemötet 

Zanna och Beatrice informerar: 

 Eftersom Cårhuset har slutat med sin verksamhet kommer många evenemang att 

förflyttas till Sandra Nöje. 

 14 april har sexmästeriet utbildningsmöte.  

 Kårvalet kommer att äga rum mellan 4 och 11 april.  

§33 Unga forskare  

Ingen ny information har inkommit.  

§34 Verksamhetsplanen  

Styrelsen går igenom verksamhetsplanen. 

§35 Sponsring  

 Tills i slutet av april planeras sponsringen att vara klar.  

 Jasmin, Beatrice och Zanna ansvarar för sponsringen.  

§36 Tidstämpel på medlemskap 

Styrelsen diskuterar medlemskapets tidsstämpel. Styrelsen fattar beslut om att medlemskapet i 

CNaS förblir terminsvis oavsett vilken tid under terminen som medlemskapet införskaffas.   

 §37 Examensfest 

Zanna informerar:  

 Zanna har fått information kring examensfesten som kommer att äga rum vid 

terminens slut. CNaS medlemmar är hjärtligt välkomna på en fest med resterande 

studentföreningar.  

 Preliminärt datum för start av försäljning blir den 18 april.  

 §38 Vårens medlemsmöte 

 Preliminärt datum för medlemsmötet blir den 11 maj 2016 kl 17.00.  

§39 cnaskalmar.com  

 Styrelsen fattar beslut om att satsa på cnaskalmar.wordpress.com 

 En ny design är på gång och hemsidan kommer i framtiden att bli mer uppdaterad.  

 Styrelsen fattar även beslut om att byta domän från cnaskalmar.wordpress.com till 

CNaSkalmar.com 

§40 Cnasanversen  

Emma informerar om CNaSanversen. Ett helt uppslag ska fixas och ett förslag är en bild på 

alla huvudfaddrar. Styrelsen godkänner förslaget.   

 

 



§41 Dasspappret 

 Information om kring faddermöte, studentruset och CNaS hemsida.  

 Linnestudenternas kårval.   

 §42 Övriga frågor  

 Eftersom Cårhusets verksamhet har lagts ner har Connys roll som jobbansvarig inte 

längre någon funktion. Styrelsen kommer med förslaget om att Conny ska vara en 

ledamot som finns för de andra ledamöterna när de behöver en hjälpande hand.  

 Ny termos och en vagn till högtalaren diskuteras. 

 Förfestlokal diskuteras inför framtiden. Styrelsen fattar inget beslut och inväntar mer 

information kring ämnet. 

§43 Uppgifter till nästa möte 

Axel:  Ska fixa högtalaren. 

Lisa: Ska på möte med revisorn.  

Jasmin: Ska skriva protokoll och kontakta företag för sponsring. 

Emma: Ska på möte angående studentruset. Ska fortsätta med CNaSanversen och fixa med 

CNaS hemsida.   

Sexmästeriet: Förbereda förfest med meskalin som sker den 2 april. De ska gå på 

sexmästerimöte samt sexmästeriutbildning. De ska även förbereda huvudfaddermöte.  

Beatrice: Ska gå på ordförandemöte och kontakta företag för sponsring.   

Conny: Ska försöka få mer information kring faddervip.  

Emelie: Ska träffa utbildningsansvarig från Linnestudenterna.  

Zanna: Ska få mer information kring examensfesten. Ska även kontakta företag för sponsring. 

 §44 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum tisdagen den 19 april. 

§45 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av mötesordförande Zanna Winblad.  

 
 
 
 
Zanna Winblad, mötesordförande 

 

 
Jasmin Thern, mötessekreterare 

 
 
 
Emelie Filipsson, justeringsperson 


