
Styrelsemöte - Calmar Naturvetenskapliga Studentförening  

Datum 19/4 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  

§46 Mötet öppnas  

Mötesordförande Zanna Winblad förklarar mötet öppnat.  

§47 Inadjungering  

Inga utomstående närvarar under mötet.  

§48 Val av justeringsperson  

Mötet föreslår Sarah Tranquist som justeringsperson.  

Mötet bifaller.  

§49 Godkännande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§50 Rapporter från styrelsen  

Axel: Har kommit med idéer till nya tygmärken. Börjat fixa affischer till examenssittningen.  

Lisa: Har köpt en termos. Fixat med fakturor och med examenssittningens kostnader.  

Sexmästeriet: Har varit på sexmästerimöte den 6 april. Cårkvällar kommer i framtiden att vara på 

Sandra nöje. Garden Partyt fixas i år av Sandra nöje. Sexmästeriet har varit på utbildning och 

föreläsning med studenthälsan. Huvudfaddermöte har ägt rum där faddrarna fick god information om 

hur en huvudfadder ska agera i olika situationer som kan inträffa under introduktionen. Under mötet 

informerades det om hur introduktionens veckor kommer att se ut.   

Conny: Har samlat jobbare till styrelsesittningen som äger rum 20 april.  

Emma: Har ordnat anversen.  

Jasmin: Har skrivit protokoll och kontaktat företag för sponsring.  

Emelie: Har träffat ledamot från linnestudenterna.  

Zanna och Beatrice: Har varit ordförandemöte och kontaktat företag för sponsring.  

§51 Information från ordförandemötet  

 Kalmar Ess vill skapa en app tillgänglig för alla föreningarna under introduktionen. 

 20 april är det styrelsesittning med alla studentföreningar i Kalmar.  

 Linnestudenterna kommer att skapa ett utskott till hösten som ska jobba med introduktionen.   

 Under mötet diskuterades nybyggnationen av campus vid hamnen.  

 Linnestudenterna ska ha årsmöte den 25 maj.  

§52 Unga forskare  

Emelie informerar: Vetenskapsfestivalen i Göteborg har varit. 



§53 Medlemsmöte 11/5  

Evenemang på facebook har kommit ut idag (19 april) . Tillförordnande ordföranden för 

Cårhusföreningen kommer att befinna sig på årsmötet och informerar om dess framtida verksamhet.  

Mötet kommer äga rum kl 17.00. 

§54 Sponsring  

Zanna, Jasmin och Beatrice informerar: Har varit ute och kontaktat företag för sponsring. Allt planeras 

att vara klart fredag den 22 april.   

§55 Introduktionen 

Styrelsen diskuterar budget inför introduktionen. Eftersom cårkvällar inte längre kommer att vara på 

Cårhuset kommer budgeten att förändras.  

§56 Transport för högtalaren  

Axel ska göra högtalaren lätt att transportera inför introduktionen i höst. Förslaget är att köpa hjul till 

högtalaren. Mötet tar beslut om att köpa hjul.     

§57 Studentruset  

Möte på torsdag 21 april. Styrelsen ska medverka under studentruset. 

§58 Ovvemärken 

Axel visar förslag på nya tygmärken. Under medlemsmötet kommer mer information kring ämnet. 

§59 Almanacka  

Elin föreslår: Att göra en stor almanacka innehållande alla framtida evenemang. Planen är att sätta upp 

almanackor på Norrgård och Kocken. För att kunna utföra detta behövs det köpas in A3-papper.   

Styrelsen tar beslut om att köpa A3-papper.   

§60 Dasspappret  

Styrelsen kommer med förslag om vad som ska vara med på dasspappret.  

§61 Övriga frågor  

 Elin föreslår: En föreläsning som handlar om alkohol med studenthälsan för alla medlemmar 

som vill. Mer kring detta tas upp på nästa möte.  

 Toasters till examensittningen bestämdes. 

 Emelie ska få en sida i anversen med information kring hennes post.  

§62 Uppgifter till nästa möte  

Axel: Samla idéer på nya tygmärken, fixa högtalaren och kontakta studenthälsan om föreläsning. 

Lisa: Ska deklarera och fixa en budgetpresentation till medlemsmötet. 

Sexmästeriet: Ska på sexmästerimöte. Förbereda ovveutvigningen och introduktionen. 

Conny: Ska kontakta tryckeri.  

Emma: Ska fixa anversen och dasspappret. Möte med studentruset 20 april. Ordna ny domän till CNaS 

hemsida.   

Jasmin: Ska skriva protokoll  

Emelie: Gå på möte om studentruset. Ordna information till anversen. 

Zanna och Beatrice: Ska kolla sponsring, få mer info kring examenssittningen och förbereda 

medlemsmöte.  

 



§63 Nästa möte  

12 maj, 16.00 

§64 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av mötesordförande Zanna Winblad.   

 

 
 
 
 
 
 
 
Zanna Winblad, mötesordförande 

 

 

 
Jasmin Thern, mötessekreterare 

 
 
 
 
 
Sarah Tranquist, justeringsperson 

 


