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Styrelsemöte – CNaS 
 

 

 

 

 

 

 

Närvarande: Johny Hasselqvist, Frida Lindberg, Mikael Subhi Aboode, Elin Roth, 

Beatrice Lindh Dillon, Johan Matson, Tommy Lindström, Jon Larsson, Erik Bohlin, 

Linnéa Fridenthal, Maria Malm. 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande Johny öppnar mötet. 

 

§2 Inadjungering 

Förslag är att Maria Malm (från före detta styrelsen) får närvara och ha yttranderätt under 

mötet. 

Mötet bifaller. 

 

§3 Val av justeringsperson 

Mötet föreslår Maria Malm som justeringsperson. 

Mötet bifaller. 

 

§4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§5 Rapporter från styrelsen 

Johny, ordförande – Har: 

▪ Haft överlämningsmöte. 

 

Frida, vice ordförande – Har:  

▪ Haft överlämningsmöte. 

 

Mikael, ekonomiansvarig – Har: 

▪ Haft överlämningsmöte. 

 

Elin, sekreterare – Har: 

▪ Haft överlämningsmöte och fått koll på pärmarna och hemsidan. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Har: 

▪ Haft överlämningsmöte. 

 

Datum: 21/2 -18 

Tid: 17.00 

Plats: N148 
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Erik, jobbansvarig – Har: 

▪ Haft överlämningsmöte. 

▪ Skaffat overall. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Har: 

▪ Haft överlämningsmöte och det första sexmästarmötet. 

▪ Fastställt vissa datum för nollningen och börjat planera aktiviteter. 

 

§6 Information från sexmästare 

▪ Kort genomgång av vad som förväntas av styrelsen. 

▪ V.12 har Humanus ovve-vecka, CNaS får medverka. 

▪ Ovveutvigning och examenssittning ska planeras. 

 

▪ Information om CNaS 35 års jubileum.  

Sexmästeriet kommer att överlåta ansvaret för planering till någon annan i CNaS, 

exempelvis någon i styrelsen samt några andra medlemmar i föreningen. Sexmästarna 

återkommer med information. 

 

▪ Beatrice har varit i kontakt med kanslichefen i hamnen inför flytten och har bokat möte 

den 1 mars. 

 

▪ Disputationsfest 16 mars.  

 CNaS högtalare hyrs ut under kvällen. Styrelsen ansvarar för att montera upp/ned 

dessa, den som vill från styrelsen får hjälpa till och lära sig hur det ska göras. 

Studenter har även möjlighet att jobba under kvällen. 

 

▪ Nollningen. 

 Planeringen har påbörjats. 

 Den 7/3 är det faddermöte och kickoff efteråt. 

 Den 25/8 är det fadderutbildning. 

 18 personer har sökt till huvudfaddrar och 11 personer har sökt till vanliga faddrar. 

 Den 27/8 börjar nollningen. 

 

▪ Har ett inbokat möte med sexmästare från andra studentföreningar för att planera 

evenemang och aktiviteter tillsammans inför nollningen. 

 

§7 Legends 

▪ Beatrice och Tommy har haft möte med Legends. 

▪ Den 3/3 är det sittning på Legends kl. 22.30. 

▪ Varje förening har fått 40 platser var, först till kvarn gäller. 
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§8 Rödvitsittning 

▪ Bokat datum den 24/3. 

▪ Hålls tillsammans med SPIIK i pelarsalen. 

▪ Tema: CNaS är cowboys och SPIIK är indianer. 

▪ Biljetterna kommer att kosta ca 40 kr och försäljning börjar från och med vecka 9. 

▪ Beatrice kommer lägga ut schema på vad som ska göras och vem som ska göra vad före 

och efter sittningen. 

 

§9 Medlemsmöte 

Medlemsmöte den 25 april. 

 

§10 Nyktra evenemang 

▪ Linnéa har ett förslag om en pluggkväll och visa film efteråt. Inget datum är bestämt än, 

men eventuellt vecka 11. 

▪ Har fått in önskemål om musik-quiz med filmtema. 

 

§11 Unga forskare 

Inget från Unga forskare. 

 

§12 Dasspappret 

▪ Styrelsen diskuterar vad som ska vara med på dasspappret inför mars. 

 Rödvitsittning 24/3 kl.18.00 

 Faddermöte 7/3 kl. 17.00 

 Nyktert evenemang: pluggkväll 15/3 kl.17-19 

 

▪ Styrelsen diskuterar layouten på dasspappret och alla är överens om att det borde se 

olika ut varje månad med argumentet att det är lättare att se när det sätts upp ett nytt på 

toaletterna. 

 

§13 CNaS Hemsida 

▪ Hemsidan diskuteras, styrelsen samtycker om att hemsidan borde användas mer aktivt 

för att bland annat informera medlemmarna om kommande evenemang. 

▪ Informationsansvarig ska uppdatera styrelseinformationen på hemsidan med namn och 

mailadress. Styrelsen föreslår även att uppdatera hemsidan med porträttbilder på den 

person som sitter på varje post. 

 

§14 Övriga frågor 

▪ Lista med styrelsens kontaktuppgifter efterfrågas. 

▪ Frågor till styrelsepresentationerna beslutas. 

▪ Styrelse kick-off den 1/3 med bowling, Beatrice bokar. 

▪ Sponsorer - söka sponsorer för att få in pengar till bland annat Anversen. 

 Sponsoransvariga: Erik och Linnéa. 

▪ Kaffesponsring – antingen kaffe eller pengar till att köpa kaffe själva. 

 Beatrice och Frida ansvarar för kaffesponsor. 
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Styrelsen föreslår att sätta upp reklam för en eventuell sponsor i pelarsalen där kaffet 

serveras. 

 

§15 Styrelsetröjor och t-shirts 

▪ Önskemål om att beställa styrelse T-shirts som man bland annat kan använda på mässor 

och när man serverar medlemskaffe på tisdagar och torsdagar. Beatrice tar kontakt 

med företaget ”3o1” för mer info. 

▪ Beatrice beställer styrelsejackor. 

 

§16 Nästa möte 

Måndagen den 19/3 kl. 17.00 i sal N148. 

 

§17 Uppgifter till nästa möte 

Johny, ordförande – Ska: 

▪ Se till att de som ska utöka sina passerkort får det. 

▪ Sammanställa kontaktuppgifterna och sätta upp i expen. 

▪ Skriva dagordningen inför nästa möte. 

 

Jon, utbildningsansvarig – Ska: 

▪ Ska ha sitt överlämningsmöte. 

 

Elin, sekreterare – Ska: 

▪ Ska renskriva protokollet och få det godkänt av justeringspersonen. Se till att 

protokollet blir påskrivet, upplagt på hemsidan och i pärmen. 

 

Frida, vice ordförande – Ska: 

▪ Ska leta kaffesponsorer tillsammans med Beatrice. 

 

Beatrice, Johan och Tommy, Sexmästeriet – Ska: 

▪ Ha faddermöte och sexmästarmöte. 

▪ Gå till 3o1 och beställa tröjor och jackor. 

▪ Leta kaffesponsor. 

▪ Boka bord på Harrys till styrelse-kickoff. 

▪ Ska planera disputationsfesten. 

▪ Ska planera rödvitsittningen. 

▪ Fixa biljetter till sittningen på Legends. 

▪ Planera examenssittning och ovveutvigning. 

▪ Sätta upp styrelsepresentationer i expen. 

 

Mikael, ekonomiansvarig – Ska: 

▪ Prata med Hampus och få mer information om posten. Ska eventuellt även bokföra. 
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Erik, jobbansvarig – Ska: 

▪ Gå på möte med Linnéstudenterna. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Ska: 

▪ Planera och genomföra sitt första evenemang och söka sponsorer. 

 

§18 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av ordförande Johny Hasselqvist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________    __________________________________________ 
Johny Hasselqvist, mötesordförande    Elin Roth, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Maria Malm, justeringsperson 
 
 
 

 


