
Styrelsemöte	  -‐	  Calmare	  Naturvetenskapliga	  Studentförening
25/4	  2013

16:00
Sal	  N148,	  Norrgård

Närvarande	  vid	  mötet:	  Avija	  Olsson,	  Anton	  Erlansson,	  Johan	  Petersson,	  Erik	  Jönsson,	  
Michael	  Staege	  och	  Simon	  Alrishan.

§60	  Mötet	  öppnas
Mötet	  öppnas	  av	  mötesordförande	  Erik	  Jönsson.

-‐	  Genomgång	  av	  föregående	  möte.
-‐	  Genomgång	  av	  fredagens	  Fyllnadsval:	  sekreterare.

§61	  Inadjungering
Inga	  utomstående	  närvarande	  under	  mötet.

§62	  Sekreterare	  
Jakob	  Klinthage.

§63	  Justeringsperson
Simon	  Alrishan.

§64	  Godkännande	  av	  dagordningen
Dagordning	  godkändes.

§65	  Protokoll	  från	  föregående	  möte
Protokollet	  godkändes.

§66	  Schema	  för	  expen
tisdag	  30/4:	  Erik	  och	  Jakob
torsdag	  2/5:	  Erik	  och	  Jakob
tisdag	  7/5:	  Johan	  och	  Micke
torsdag	  9/5:	  Anton	  och	  Max
tisdag	  14/5:	  Avija	  och	  Simon
torsdag	  16/5:	  Anton	  och	  Johan	  
tisdag	  21/5:	  Avija	  och	  Micke
torsdag	  23/5:	  Max	  och	  Johan

§67	  Rapporter	  från	  styrelsen
Jakob	  och	  Erik:	  ”Kickoff”	  i	  Växjö.	  
Michael	  och	  Erik:	  Firmatecknat!	  
Anton:	  Suttit	  i	  expeditionen,	  HF-‐möte	  och	  möte	  med	  Humanus	  inför	  kommande	  Event



Avija:	  Dasspapper,	  löpande	  information	  på	  facebooksidan	  +	  events!
Simon:	  HF-‐möte,	  möte	  angående	  ]insittningen,	  möte	  med	  Sexmästarna	  –	  KSL.	  
Påbörjat	  fadderkampanjen.	  
Johan:	  Suttit	  i	  expeditionen,	  pratat	  med	  Vaktmästaren	  angående	  Styrelsepresentationer	  på	  
Kocken.	  
Michael:	  Suttit	  i	  expeditionen	  och	  gått	  igenom	  märkesprocessen	  med	  Fanny	  Oskarsson.	  
Gjort	  sponsorpaket!	  
Max:	  Suttit	  i	  expeditionen	  och	  deltagit	  på	  valborgsmötet.

Blanketter	  för:	  Kvittoredovisning,	  mallar	  etc.	  från	  Linnéstudenterna.	  

§68	  Styrelseutbildning	  med	  Linnéstudenterna
-‐	  Ny	  utbildning	  med	  nya	  styrelsen.	  
-‐	  Ansvarsområden	  /	  varje	  post.	  
-‐	  18:00	  29/4	  ◊	  @	  Linnéstudenternas	  konferenssal.	  

§69	  Hyra	  föreläsare	  om	  studieteknik
-‐	  Avija	  proposition◊	  Personlig	  coach,	  gästföreläsare:
-‐	  MARIKA	  KEHAGI
..Avija	  återkommer!

§70	  Uthyrning	  av	  högtalare
-‐	  Nya	  högtalarna	  är	  på	  plats!
-‐	  Blankett	  för	  uthyrning	  ligger	  i	  expenpärmen,	  nytt	  pris:	  500	  :-‐	  
-‐	  Regler	  för	  uthyrning:	  endast	  i	  Pelarsalen,	  ingår	  riggning.	  

§71	  Styrelsetröjor
-‐	  Johan	  Petersson	  &	  Anton	  Erlandsson	  &	  Max	  Thorwaldsson	  
-‐	  3&1	  (ligger	  i	  hamnen)	  
-‐	  Fixa	  storlekar
-‐	  Eska	  pengar,	  FÖRST	  beställa.	  ”Niklas”
-‐	  Ska	  innehålla	  sponsorerna:	  KSL	  och	  Linnéstudenterna
-‐	  Låna	  en	  gammal	  Styrelsehoodie.

§72	  Metamorfosmärken	  &	  Anversen:
-	  Under	  planering…
-‐	  Fixa	  sponsorer	  tillsammans	  med	  Huvudfaddrarna.	  
-‐	  Metamorfosmärken:	  färg?	  (Anton	  och	  Simon)	  

§73	  Runtringningen	  till	  de	  nya	  nollorna:
-‐	  Avija,	  Anton	  och	  Johan.	  

§74	  StyrelsefotograPi
-‐	  FULL	  STYRELSE,	  FULL	  KOSTYM,	  FLUGA.	  



§75	  Planering	  av	  evenemang	  med	  andra	  föreningar
-‐	  

§76	  Sexmästarmöte,	  Simon	  Alrishan:	  
-‐	  Kårkvällar:	  samtliga	  @	  Sandras.	  
-‐	  Fadderutbildning:	  28/5	  16:00,	  nya	  faddrar:	  24/8
-‐	  @Bremerssons,	  ]insittning.	  
-‐	  @Witten,	  Vitsittningen.	  	  

§77	  GET	  WET	  med	  Humanus
-‐Möte	  med	  Humanus:	  
-‐	  Börjar	  eventet	  med	  Vattenkrig	  +	  5-‐kamp.	  
◊	  Fest	  på	  Falken.	  

§78	  Nykter	  Aktivitet
-‐	  Kalmarsundsparken	  eller	  Lindö,	  brännboll+fotboll+grillning
-‐	  24/5
-‐	  Söka	  tillstånd!	  Max	  Thorwaldsson	  söker.	  	  
-‐	  Jakob	  ]ixar	  planscher.	  
-‐	  Max,	  Johan	  och	  Simon.	  
-‐	  Johan	  bjuder	  in	  folk	  i	  klasserna	  tillsammans	  med	  Simon.	  

§79	  Övriga	  frågor
-‐	  

§80	  Nästa	  möte
-‐	  Skypemöte	  (Jakob	  och	  Erik	  är	  i	  Skåne):	  16e	  maj,	  kl	  19:00.	  

§81	  Mötet	  avslutas
Styrelseordförande	  avslutar	  mötet


