
Styrelsemöte	  -‐	  Calmare	  Naturvetenskapliga
Studentförening

3/5	  2013
15:30

Pelarsalen,	  Norrgård

Närvarande	  vid	  mötet:	  Erik	  Jönsson,	  Jakob	  Klinthage,	  Erica	  Förare	  Lummi,	  Anton	  
Erlandsson,	  Johan	  Petersson	  och	  Michael	  Staege.

§82	  Mötet	  öppnas
Mötet	  öppnas	  av	  mötesordförande	  Erik	  Jönsson.

§83	  Inadjungering
Inga	  utomstående	  närvarande	  under	  mötet.

§84	  Sekreterare
Erik	  Jönsson	  föreslår	  Erica	  Förare	  Lummi,	  mötet	  bifaller.

§85	  Justeringsperson
Erik	  Jönsson	  föreslår	  Anton	  Erlandsson,	  mötet	  bifaller.

§86	  Godkännande	  av	  dagordningen
Dagordning	  godkändes.

§87	  Protokoll	  från	  föregående	  möte
Styrelsetröjor,	  metamorfosmärke,	  runtringning	  till	  nya	  nollor.
Runtringning:	  Anton,	  Avija	  och	  Johan.	  Inte	  ännu	  genomfört.

Design	  för	  nya	  styrelsetröjorna	  har	  bestämts.

§88	  Schema	  för	  expen
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

§89	  Rapporter	  från	  styrelsen
Jakob:	  suttit	  i	  expeditionen	  och	  påbörjat	  läsning	  av	  årsredovisningen.
Michael:	  beställt	  märken,	  deklarerat	  och	  deltagit	  på	  HF-‐möte.
Erica:	  deltagit	  på	  HF-‐möte.



Anton:	  Varit	  på	  sexmästarmöte	  med	  övriga	  föreningar,	  påbörjat	  planering	  av	  styrelsetröjor	  
och	  deltagit	  på	  HF-‐möte.
Johan:	  påbörjat	  planering	  av	  styrelsetröjor,	  planerat	  plats	  för	  Styrelsepresentationerna	  på	  
Kocken	  och	  deltagit	  på	  HF-‐möte.
Erik:	  deklarerat,	  suttit	  i	  expeditionen	  och	  deltagit	  på	  HF-‐möte.

Samtliga	  förutom	  Jakob	  deltog	  på	  medlemsmötet	  den	  26/4.	  CNaS	  har	  även	  funnits	  
representerade	  på	  festen	  med	  Humanus	  den	  27/4	  och	  på	  Lindö	  under	  valborg.	  

§90	  Styrelseutbildning	  med	  Susanna	  Svensson	  från	  Linnéstudenterna
Inställd	  och	  senarelagd	  till	  obestämt	  datum	  under	  hösten.

§91	  Entledigande	  av	  ledamot
Mötets	  mening	  att	  godkänna	  Simon	  Alrishans	  avhopp.

§92	  Medlemsmöte	  med	  fyllnadsval
Erik	  Jönsson	  föreslår	  Michael	  Staege	  till	  mötesordförande	  och	  Erica	  Förare	  Lummi	  som	  
sekreterare.
Mötet	  bifaller.
Rösträknare	  och	  justeringspersoner	  kommer	  att	  bestämmas	  vid	  medlemsmötet.

◊ Jakob	  ska	  göra	  planscher.
◊ Avija	  ska	  sätta	  upp	  planscherna	  och	  göra	  ett	  event	  på	  facebook.
◊ Datum	  bestämt	  till	  fredagen	  24/5,	  kl	  18.30.

§93	  Övriga	  frågor
-‐

§94	  Nästa	  möte
Skypemöte	  mellan	  Erik	  och	  Jakob	  den	  16	  maj.

§95	  Mötet	  avslutas
Styrelseordförande	  avslutar	  mötet.


