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

Lindh Dillon, Johan Matson, Tommy Lindström, Jon Larsson, Matilda Björk,  

Linnéa Fridenthal. 

 

§19 Mötet öppnas 

Ordförande Johny öppnar mötet. 

 

§20 Inadjungering 

Inga utomstående närvarar under mötet. 

 

§21 Val av justeringsperson 

Mötet godkänner Bea som justeringperson. 

 

§22 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§23 Rapporter från styrelsen 

Johny, ordförande – Har: 

▪ Deltagit i ordförandemöte. 

▪ Utökat passerkorten till de som behöver det. 

▪ Sammanställt kontaktuppgifterna och satt upp dem i expen. 

▪ Skrivit dagordningen inför mötet. 

 

Frida, vice ordförande – Har: 

▪ Deltagit i ordförandemöte. 

▪ Sökt kaffesponsorer. 

▪ Kontaktat Anders från Maxi via mail, i dagsläget kan de tänka sig att bidra med rabatter 

några gånger per år. Återkommer med mer information vid nästa möte. 

 

Elin, sekreterare – Har: 

▪ Renskrivit protokollet, fått det godkänt av justeringsperson. 

▪ Publicerat mötesprotokollet på hemsidan. 

▪ Fått det påskrivet och satt in det i pärmen. 

 

Jon, utbildningsansvarig – Har: 

▪ Haft sitt överlämningsmöte. 

▪ Utrett sitt första fall gällande felrättning av tenta. 

 

Datum: 19/3 – 18 

Tid: 17.00 

Plats: N148 
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Matilda, informationsansvarig – Har: 

▪ Börjat skriva på anversen. 

▪ Skrivit dasspappret och satt upp på skolans toaletter. 

▪ Uppdaterat hemsidan både med information om styrelsen och information om 

kommande evenemang. 

▪ Uppdaterat Facebooksidan. 

 

Mikael, ekonomiansvarig – Har: 

▪ Pratat med Hampus och fått mer information om posten. 

▪ Betalat fakturor. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Har: 

▪ Planerat och genomfört sitt första nyktra evenemang, ”Pluggkväll”, som ägde rum den 

15/3. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Har: 

▪ Haft två faddermöten och sexmästarmöte. 

▪ Beställt tröjor och jackor till styrelsemedlemmarna. 

▪ Sökt kaffesponsorer. 

▪ Bokat bord på Harrys till styrelse-kickoff. 

▪ Börjat planera disputationsfesten. 

▪ Planerat rödvit sittningen. 

▪ Fixat biljetter till sittningen på Legends. 

▪ Planerat examenssittningen. 

▪ Satt upp styrelsepresentationerna i expen. 

 

§24 Information från ordförandemötet 

▪ Styrelseutbildningen blev inställd. Återkommer med nytt datum. 

▪ Styrelsesittning 4/4 på Sandra tillsammans med styrelser från alla studentföreningar. 

 

§25 Information från sexmästare 

▪ Haft det första faddermötet, jobbpassen är ännu inte spikade. 

▪ Sexmästarmöte: 

 Korrigerat de förändringar som skett angående schemat inför nollningen. 

 Fortsatt planera nollningen. 

▪ Ovve-vecka, vecka 14 som Humanus anordnar. 

▪ Genomgång av nollningsschemat i stora drag 

▪ Väntar på mer information från Humanus för att kunna börja planera ovve-veckan. 

▪ Pong party i pelarsalen den 21/4 med ESN. 

▪ Examenssittning 26/5. 

▪ School´s out, alla föreningar samlas på samma ställe och firar att terminen är slut. 

Preliminärt datum 19/5. 

▪ Onsdagen den 28/3 är det premiär för Krögers uteservering tillsammans med Karolin, 

Humanus och ESN. Kommer ett evenemang på Facebook inom kort. 

▪ Förslag om valborgsfirande tillsammans med studenter från olika studentföreningar i 

Kalmar. Mer information kommer inom kort. 
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§26 Budgetdiskussion för nollningen 

▪ Mötet kommer överens om att komma igång med att göra en budget så fort som 

möjligt. 

▪ Budget inför nollningen diskuteras. 

 

§27 Rödvitsittning 

▪ Genomgång av schema inför sittningen. 

▪ SPIIK´s styrelse hjälper till att förbereda inför sittningen och städa efteråt. 

▪ Styrelsen ska vara på plats kl. 16.00. 

 

§28 Universitetskajen 

▪ Bea har haft möte om nya Universitetskajen. 

▪ CNaS kommer få en ny expedition i hamnen vid årsskiftet. 

▪ Föreningen kommer även få tillgång till ett förråd, men det kommer inte vara färdigt 

till flytten. 

▪ Informationsmöte 11/4 om den nybyggda Universitetskajen kl.15.30-16.30 för 

allmänheten. 

 

§29 CNaS jubileum 

▪ Eventuellt till hösten. 

▪ Kommer att tillsättas en projektgrupp, gärna någon person från styrelsen men även 

andra medlemmar. 

 

§30 Nyktra evenemang 

▪ Linnea har haft sitt första nyktra evenemang, ”Pluggkväll”. Positiv feedback från 

deltagande. 

▪ Planerar ett icke nyktert evenemang i form av musikquiz med Sara Antonsson. 

Återkommer med mer information. 

 

§31 Unga forskare 

▪ Problem med överlämningen från Olivia till Jon. 

▪ Jon utforskar mer om hur det fungerar. 

 

§32 Dasspappret 

▪ Ovve-vecka, vecka 14. 

▪ ”Pyssel och pilsner”. 

▪ Informationsmöte om Universitetskajen. 

▪ ”Pong party” med ESN. 

▪ Medlemsmöte med CNaS 25/4 kl.17.30 i sal 144. 

▪ Det kvastas om… valborg. 

 

§33 CNaS hemsidan 

▪ Inlägg med kommande evenemang på hemsidan. 

▪ Inlägg med individuella bilder till varje post med kort personlig information. 

▪ Uppdatera omslagsbilden på hemsidan med en gruppbild på styrelsen när vi fått 

styrelse T-shirtarna. 
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§34 Övriga frågor 

▪ Annversen 

 Separata uppslag med huvudfaddrar och vanliga faddrar. 

 Sexmästarna och ordförande skriver varsin informationstext till anversen. 

▪ Förslag på att göra ett ”nollekit” inför nollningen med sammansatta paket 

innehållande olika märken, revär, sånghäfte mm. för att underlätta vid betalning 

framförallt under nollningen. 

 

§35 Nästa möte 

▪ Onsdagen den 18/4 kl. 17.00 

 

§36 Uppgifter till nästa möte 

Johny, ordförande – Ska: 

▪ Skriva dagordningen till nästa möte och CNaS medlemsmöte. 

▪ Boka salar till de båda mötena. 

▪ Ska deltaga på ordförandemöte i april. 

▪ Rensa i förrådet. 

 

Frida, vice ordförande – Ska: 

▪ Ska delta på ordförandemöte i april. 

▪ Söka efter kaffesponsorer. 

▪ Spåna på idéer till evenemanget ”Pyssel och Pilsner”. 

 

Elin, sekreterare – Ska: 

▪ Renskriva protokollet, få det kontrollerat av justeringsperson. 

▪ Publicera det på hemsidan och få det påskrivet. 

 

Jon, utbildningsansvarig – Ska: 

▪ Spåna på idéer till evenemanget ”Pyssel och Pilsner”. 

 

Matilda, Informationsansvarig – Ska: 

▪ Fortsätta skriva på anversen. 

▪ Skriva dasspappret för april. 

▪ Uppdatera Facebooksidan. 

▪ Uppdatera hemsidan med styrelsepresentationer och kommande evenemang. 

 

Mikael, ekonomiansvarig – Ska: 

▪ Bokföra för april. 

 

Linnea, socialt ansvarig – Ska: 

▪ Planera musikquiz med Sara Antonsson. 

 

Beatrice, Johan och Tommy, Sexmästeriet – Ska: 

▪ Delta i sexmästarutbildning. 

▪ Ha sexmästarmöte. 
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▪ Skapa evenemang på Facebook om premiären för Krögers uteservering och ”Pong 

partyt”. 

▪ Dela styrelsebilderna till Matilda. 

▪ Fastställa priser för olika ”nollekit”. 

▪ Skriva presentationen till annversen. 

▪ Handla inför rödvit sittningen och genomföra den. 

▪ Skriva introduktionsbrev. 

▪ Fortsätta planera nollningen. 

▪ Planera examenssittningen. 

▪ Boka tider för uppropet. 

▪ Börja planera ovveutvigningen. 

▪ Kolla upp tid och plats inför informationsmötet om Universitetskajen. 

 

§37 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av ordförande Johny Hasselqvist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________    __________________________________________ 
Johny Hasselqvist, mötesordförande    Elin Roth, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Beatrice Lindh Dillon, justeringsperson 
 
 


