
Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 
Datum: 2018.01.31 

Styrelsemöte CNaS 

 

Datum: 31/1 -18 

Tid: 16.00 

Plats: Sal N148, Norrgård 

 

 

Närvarande: Axel Wendel, Lovisa Bjenning, Hampus Wallberg, Maria Malm, Tea Stenlöv, 

Malin Nilsson, Olivia Kahl, Tommy Lindström, Emma Hahlin, Michaela Frölander, Joel 

Karlsson. 

 

§186 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Axel Wendel. 

 

§187 Inadjungering 

Inga utomstående styrelsen närvarar under mötet. 

 

§188 Val av justeringsperson 

Olivia K väljs till justeringsperson. 

 

§189 Godkännande av dagordning 

Punkten Överlämning och information om flytt till nästa styrelse läggs till.  

Punkten läggs in efter Information från Ordförandemötet/sexmästerimötet. 

 

§190 Rapporter från styrelsen 

Emma H, Info – Har: 

 Skrivit och satt upp Dasspappret. 

 Gjort inlägg på våra sociala kanaler. I förstahand delat och peppat våra medlemmar att 

söka till styrelsen 18/19. 

 Lagt upp den nya styrelsebilden på hemsidan. 

 

Tea S och Malin N, Sexm – Har: 

 Gått på LS informationsmöte angående ett nytt kårhus i Kalmar. 

 

Olivia K, Utb – Har: 

 Fått information om allt UF vill ha representanter till samt delat detta i våra sociala 

kanaler. 

 Skrivit in många av CNaS medlemmar i UF:s ”eBas”. 

 

Hampus W, Kassör – Har: 

 Hållt koll på budgeten. 

 Gjort ett bokslut. 

 Betalat fakturor.  

 



Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 
Datum: 2018.01.31 

Maria M, Sekr – Har: 

 Skrivit protokoll för föregående möte, samt lagt ut det på hemsidan.  

 

Axel W, Ordf – Har: 

- 

 

Tommy L, Socialt – Har: 

 Jobbat på en Disputitionsfest på Norrgård. (CNaS får pengar för detta.) 

 

Lovisa B, Vice ordf – Har: 

- 

 

Joel K, Ledamot – Har: 

- 

 

Michaela F, Jobb – Har: 

- 

 

§191 Information från Ordförandemötet/Sexmästerimötet 

Inget ordf.-/sexmästerimöte har ägt rum.  

 

Dock hölls ett informationsmöte om ett nytt kårhus av Linnéstudenterna. 

 

Information från mötet: 

 

 Eventuella lokaler ligger på eller nära Kvasten i Kalmar stadskärna. 

 Öppnas ett kårhus inom 3 år får Linnéstudenterna ett bidrag från Kalmar kommun till 

projektet.  

 Jobbansvariga från Kalmars studentföreningar ska bilda en egen styrelse. 

 Inga prisuppgifter finns i nuläget. Linnéstudenterna driver frågan vidare. 

 

 

§192 Överlämning och information om flytt till nästa styrelse 

Alla i styrelsen 17/18 ansvarar själva för att boka in en tid med sin efterträdare. 

 

Frågor uppkomna under punkten: 

 Vad ska vi göra med alla våra grejer (expen + källaren)?  

 Får vi ett utrymme i de nybyggda lokalerna i hamnen?  

 Vad ska vi göra med alla gamla pärmar? 

 

Påminnelse om 35-års-jubiléet. Ca 20 personer ska skapa en planeringsgrupp. 

 

§193 Årsmötet 

 Tea har skrivit verksamhetsberättelsen mm. 

 Hampus har till dess gjort ett bokslut och haft kontakt med revisorerna. 

 Kalle Kronberg är ordförande på årsmötet. 



Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 
Datum: 2018.01.31 

 

Styrelsen diskuterar strukturen på årsmötessittningen. 

 

§194 Nyktra evenemang 

Inga evenemang planerade. 

 

§195 Unga Forskare 

 Olivia skriver in alla CNaS medlemmar i UF:s ”eBas”.  

 CNaS årsmötesprotokoll, årsmötesrapport och verksamhetsrapport för 2017 ska läggas 

in i ”eBas”. 

 Gratis ”uppdatera ditt medlemskap-SMS” till UF:s medlemmar en gång per år. 

 Hemsida genom ”eBas”. 

 

§196 Dasspappret 

Dasspapprets ämnen tags fram. 

 

§197 CNaS hemsidan 

Emma tar upp visningsstatistik för senaste tiden. 

 

§198 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§199 Nästa möte 

Inget datum bestämt då det inte blir något överlämningsmöte.  

 

Nya styrelsen väljer själva ett datum som passar. 

 

§200 Uppgifter till nästa möte 

Emma H, Info – Ska: 

 Skriva och sätta upp Dasspappret. 

 Göra inlägg på våra sociala kanaler.  

 

Tea S och Malin N, Sexm – Ska: 

 Hålla i Faddermötet. 

 

Olivia K, Utb – Ska: 

 Skriva in alla CNaS medlemmar samt skicka in årsdokument för 2017 i ”eBas”. 

 Undersöka om vi kan få en hemsida genom ”eBas” och UF. 

 Undersöka UF-SMS-funktionen. 

 Jobba på en Disputitionsfest på Norrgård. (CNaS får pengar för detta.) 

 

Hampus W, Kassör – Ska: 

 Göra ett bokslut tillsammans med revisorerna. 

 

Maria M, Sekr – Ska: 
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 Skriva protokoll för detta möte och lägga ut det på hemsidan.  

 Vara sekreterare på årsmötet. 

 Vara med på första styrelsemötet med styrelsen 18/19. 

 

Axel W, Ordf – Ska: 

 Vara med på första mötet med styrelsen 18/19. 

 

Tommy L, Socialt – Ska: 

 Handla tallrikar och bestick till årsmötessittningen. 

 

Lovisa B, Vice ordf – Ska: 

 Jobba på en Disputitionsfest på Norrgård. (CNaS får pengar för detta.) 

 

Joel K, Ledamot – Ska: 

- 

 

Michaela F, Jobb – Ska: 

- 

 

§201 Mötet avslutas 

Det sista mötet med styrelsen 17/18 avslutas av Axel med en skål! 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Axel Wendel, mötesordförande  Maria Malm, mötessekreterare 

 

 

 

 

_______________________________ 

Olivia Kahl, protokolljusterare 


