
Styrelsemöte	  -‐	  Calmare	  Naturvetenskapliga
Studentförening

16/5	  2013
19:00

Pelarsalen,	  Norrgård

Närvarande	   vid	   mötet:	  Max	   Thorwaldsson,	   Erica	   Förare	   Lummi,	   Michael	   Staege,	   Avija	  
Olsson,	  Johan	  Petersson,	  Nexhat	  Karjagdiu,	  Anton	  Erlandsson	  och	  Erik	  Jönsson	  (via	  telefon).

§96	  Mötet	  öppnas
Mötet	  öppnas	  av	  mötesordförande	  Michael	  Staege.

§97	  Inadjungering
Inga	  utomstående	  närvarande	  under	  mötet.

§98	  Sekreterare
Michael	  Staege	  föreslår	  Erica	  Förare	  Lummi,	  mötet	  bifaller.

§99	  Justeringsperson
Michael	  Staege	  föreslår	  Avija	  Olsson,	  mötet	  bifaller.

§100	  Godkännande	  av	  dagordningen
Dagordning	  godkändes.

§101	  Protokoll	  från	  föregående	  möte

§102	  Schema	  för	  expen
tisdag	  21/5:	  Avija	  och	  Micke
torsdag	  23/5:	  Max	  och	  Johan
tisdag	  28/5:	  Avija	  och	  Erica
torsdag	  30/5:	  Max	  och	  Micke
tisdag	  4/6:	  Anton	  och	  Micke

§103	  Rapporter	  från	  styrelsen
Avija:	  skapat	  event	  för	  fyllnadsvalet	  och	  "CNaS-‐bjuder	  tillbax"	  fest,	  uppdaterat	  sidan	  med	  
allmän	  information,	  suttit	  i	  expen,	  skrivit	  och	  satt	  upp	  dasspapper.
Max:	  suttit	  i	  expen,	  sökt	  tillstånd	  och	  pratat	  med	  ansvariga	  för	  parken	  samt	  kommunen	  
inför	  "CNaS	  bjuder	  tillbax"	  fest.
Micke:	  godkänt	  exemplaren	  för	  HF-‐märke	  samt	  metamorfos-‐märke,	  tagit	  emot	  
inloggningskort	  till	  banken,	  bokat	  sal	  till	  fyllnadsvalet,	  importerat	  all	  gammal	  
bokföringsdata	  till	  det	  nya	  programmet	  och	  tittat	  igenom	  det,	  tagit	  emot	  metamorfos-‐
märken,	  tagit	  emot	  fakturor	  för	  högtalare	  och	  metamorfos-‐märken.
Daki:	  introduktionsmöte	  inför	  nollningen,	  suttit	  i	  expen	  samt	  varit	  på	  sexmästarmöte.



Erica:	  -‐
Johan:	  Kollat	  upp	  styrelsetröjor,	  snackat	  med	  ansvarig	  om	  att	  få	  tillåtelse	  att	  få	  ringa	  till	  de	  
nya	  nollorna.
Anton:	  Kollat	  upp	  styrelsetröjorna	  och	  pratat	  med	  kommunikationsansvarige.

§104	  Medlemsmöte	  med	  fyllnadsval
◊ Michael	  Staege	  är	  möteordförande.	  
◊ Erica	  Förare	  Lummi	  är	  sekreterare.
◊ Michael	  har	  bokat	  sal	  N144.	  
◊ Dagordningen	   för	  mötet	  måste	   upp	  på	   facebook	   samt	   anslagstavlan	  på	   skolan	   senast	  

den	  17/5.
◊ De	  som	  är	  medlemmar	  i	  CNaS	  har	  rösträtt,	  de	  i	  styrelsen	  har	  inte	  det.

§105	  "CNaS	  bjuder	  tillbax"	  fest
◊ Grillar,	  grillkol	  och	  kubb	  `inns	  i	  källaren.	  
◊ Max	  har	  ordnat	  tillstånd	  för	  att	  vara	  i	  parken	  bredvid	  Norrgård.
◊ Festen	  bestäms	  till	  24/5-‐2013	  kl.	  16.00
◊ Max	  och	  Johan	  handlar	  det	  som	  behövs
◊ Avija	  ska	  göra	  planscher	  samt	  sätta	  upp	  dem

§106	  Nollningen
De	   eventuella	   faddrarna	   har	   inte	  mottagit	   bekräftelse	   om	   de	   blir	   faddrar	   eller	   inte,	   detta	  
sköter	  Anton.	  Tas	  upp	  och	  gås	  igenom	  på	  huvudfaddermötet	  på	  söndag	  den	  19/5.

◊ Ta	  reda	  på	  hur	  många	  nollor	  det	  kan	  bli.
◊ Johan	  och	  Anton	  ska	  eska	  pengar.

§107	  Huvudfadder	  +	  fadder	  möte
Bör	   hållas	   innan	   sommarlovet.	   Faddrarna	  måste	   få	   information	   om	   nollnignen.	   Detta	   ska	  
diskuteras	  vidare	  på	  huvudfaddermöte	  på	  söndag	  den	  19/5.

§108	  Sponsring	  inför	  nollningen
Erica,	  Jasmine	  och	  Fanny	  är	  ansvariga	  för	  detta.	  Tas	  upp	  på	  huvudfaddermötet.

§109	  FIKS
Ta	  reda	  på	  hur	  många	  nollor	  CNaS	  kommer	  att	  ha	  så	  att	  FIKS	  kan	  skicka	  med	  information	  
om	   sina	   aktiviteter	   i	   "välkomst-‐påsarna"	   som	   nollorna	   får	   den	   första	   dagen	   under	  
nollningen.

§110	  Ordförandemöte
Den	  23/5	  kl.17.00	  hos	  Linnéstudenterna.	  Varken	  Erik	  eller	  Jakob	  kan	  delta,	  Johan	  kommer	  
att	  gå	  istället.

§111	  Övriga	  frågor



◊ Namnteckningar	  på	  protokollet	  för	  tidigare	  medlemsmöte.	  Protokollet	  åker	  upp	  på	  
anslagstavlan	  när	  samtliga	  har	  skrivit	  under.

◊ Anversen	  inför	  nollningen.	  Avija	  har	  detta	  under	  kontroll.
◊ Datum	  för	  styrelsebild,	  förslagsvis	  den	  31	  maj.	  Bestäms	  på	  facebook.
◊ Inköp	  inför	  sommaren	  (overaller	  och	  nollningsmaterial).	  Avvaktar	  med	  overallerna	  

samt	  märken	  till	  efter	  sommaren.	  Prioritet	  på	  storlek	  S	  och	  M	  men	  Michael	  ska	  göra	  en	  
snabb	  inventering.

◊ Fadder	  t-‐shirtar,	  ta	  reda	  på	  hur	  många	  faddrar	  vi	  har	  först.	  Detta	  görs	  på	  
huvudfaddermötet.

◊ Ta	  reda	  på	  hur	  det	  är	  med	  priset	  av	  högtalarna,	  ska	  momsen	  räknas	  bort?

§112	  Nästa	  möte
Den	  1	  juni	  kl.	  17.30.

§113	  Mötet	  avslutas
Styrelseordförande	  avslutar	  mötet.


