
Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 

Datum – 18.04.18 

 

Styrelsemöte – CNaS 

 

 

 

 

Närvarande: Johny Hasselqvist, Frida Lindberg, Elin Roth, Beatrice Lindh Dillon,  

Johan Matson, Matilda Björk, Jon Larsson, Linnéa Fridenthal, Erik Bohlin.  

§38 Mötet öppnas 

Ordförande Johny öppnar mötet.  

§39 Inadjungering 

Inga utomstående närvarar under mötet.  

§40 Val av justeringsperson 

Mötet godkänner Linnéa som justeringperson.  

§41 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns.  

§42 Rapporter från styrelsen: 

Johny, ordförande – Har: 

▪ Skrivit dagordningen till nästa möte och CNaS medlemsmöte. 

▪ Bokat salar till de båda mötena. 

▪ Deltagit på ordförandemöte. 

▪ Rensat i CNaS förråd.  

 

Frida, vice ordförande – Har: 

▪ Fortsatt sökandet efter sponsorer. 

 

Elin, sekreterare – Har: 

▪ Renskrivit protokollet, fått det godkänt av justeringsperson. 

▪ Publicerat mötesprotokollet på hemsidan. 

▪ Fått det påskrivit och satt in det i pärmen. 

Jon, utbildningsansvarig – Har inget nytt. 

Matilda, informationsansvarig – Har: 

▪ Fortsatt skriva på anversen. 

▪ Skrivit dasspappret för april. 

▪ Uppdaterat facebooksidan. 

▪ Uppdaterat hemsidan med styrelsepresentationer och kommande evenemang. 

 

 

Datum: 18/4 – 18 

Tid: 17.00 

Plats: N148 
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Mikael, ekonomiansvarig – Har: 

▪ Bokfört för april. 

▪ Fakturerat. 

Linnéa, socialt ansvarig – Har:  

▪ Planerat musikquiz med Sara Antonsson. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Har: 

▪ Deltagit i sexmästarutbildning. 

▪ Haft sexmästarmöte. 

▪ Skapat evenemang på Facebook för Krögers uteservering och ”Pong partyt”. 

▪ Skrivit presentationerna till anversen. 

▪ Handlat inför rödvit sittningen och genomfört den. 

▪ Skrivit introduktionsbrev. 

▪ Fortsatt planera nollningen. 

▪ Bokat tider för uppropet. 

▪ Börjat planera ovveutvigningen. 

▪ Kollat upp tid och plats inför informationsmötet om Universitetskajen. 

§43 Information från ordförandemötet 

▪ Diskuterade incidenten i Karolin.  

▪ Träffade radioshore.  

▪ Humanus vill starta en fokusgrupp så att ovveveckan planeras längre i förväg.  

▪ Kårvalet är uppskjutet.  

▪ Karolin jobbar med en allmän krishanteringsplan som alla föreningar kan ha 

användning av.  

§44 Information från sexmästare  

▪ Under nollningen kommer Linnéstudenterna inte att ge oss biljetter till kårkvällar, utan 

de säljer biljetterna själva. På rundvandringen finns möjlighet att köpa biljetter på 

sjöfart.  

▪ Under Garden Partyt kommer det vara 2 jobbpass per dag och till varje jobbpass 

behövs 2 jobbare.  

▪ Schools out 19 maj, Linnéstudenterna kommer till Norrgård och säljer biljetter.  

▪ Studentolympiaden med FIKS, mer information kommer.  

▪ Introduktionsfilm inför nollningen (börja filma vecka 19).  

§45 Valborg  

▪ Kl. 15:00 i Kalmarsundsparken. 

▪ Kl. 18:00-22:00 förfest i pelarsalen, flankeboll. 

▪ Sedan valfri utgång.  

§46 Medlemsmötet  

▪ Projektgrupp för jubileumsbanketten. 

▪ Varje styrelsemedlem berättar lite om vad de gjort och vad de ska göra.  

 

§47 Universitetskajen  

▪ Det bygger i tre olika etapper, CNaS ingår i den första etappen och kommer därför 

flytt först. 

▪ Expeditionen kommer att vara ca 10 kvadratmeter stor.  
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▪ Vi kommer få flytthjälp med 5 flyttkartonger, resterande får vi flytta själva.  

▪ Vi får börja flytta grejer till nya lokalerna i slutet av September.  

§48 Anversen  

▪ Två ”studenter berättar” i anversen med lite kortare text istället för en lång text. 
▪ Diskussion om det finns någon begränsning på antal sidor i anversen. 
▪ Behöver söka fler sponsorer och samla in lapparna från de som redan tackat ja. 

§49 Medlemskort  

▪ Förslag på att skaffa medlemskort eller app till telefonen för att det ska bli lättare för 

oss att ha koll på vilka som är medlemmar och även för studenterna att uppvisa att de 

är medlemmar.  

▪ Tanken är att alla ska alla uppvisa giltigt medlemskapskort för att få kaffe och för att 

få köpa biljetter till sittningar och annat i expen till lägre pris.  

▪ Erik kollar med SPIIK om idéer och råd kring att skapa en app. 

§50 Nyktra evenemang  

▪ Musikquizet är färdigplanerat, genomförs den 5/5. 

▪ Ett andra nyktert evenemang. Följande förslag ges: 

 Picknick tidigare på lördagen innan quizet.  

 Vår-lan med SPIIK den 11-12/5. 

▪ Mötet beslutar att vara med och anordna ett lan med SPIIK. 

▪ Erik hjälper till att planera och är på plats under lanet.  

§51 Unga forskare 

▪ Medlemslistan blev nekad från förra året och var tvungen att uppdateras. 

 

§52 Dasspappret  

▪ Faddermöte 7/5, kl. 17:00 i sal 144. 

▪ Lan med SPIIK 11-12/5. 

▪ Schools ́ out 19/5 (LNS kommer till Norrgård och säljer biljetter). 

▪ Ovveutvigning. 

▪ 26/5 kl. 12:00 Examenssittning på kvällen. 

▪ Det kvastas om ... ovveutvigningen. 

§53 CNaS hemsidan  

▪ Inlägg med kommande evenemang på hemsidan. 

 

§54 Övriga frågor  

▪ Förslag om att skanna in mötesprotokollen för att slippa förvara alla papper i pärmar.  

▪ Fixa affisch inför examenssittningen och även sittningar i framtiden.  

▪ Fråga från föreningsmedlemmar angående alkohol på årsmötet. Beslutas att styrelsen 

återkommer med information om det senare när vi flyttat till de nya lokalerna i 

hamnen.  

§55 Nästa möte  

▪ 14/5 kl. 17:00. 
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§56 Uppgifter till nästa möte 

Johny, ordförande – Ska: 

▪ Skriva dagordningen till nästa möte. 

▪ Delta i ordförande möte. 

▪ Fortsätta rensa i källaren. 

▪ Prata med revisorerna. 

▪ Skriva klart presentationen till anversen.  

Frida, vice ordförande – Ska: 

▪ Leta sponsorer. 

 

Elin, sekreterare – Ska: 
▪ Renskriva protokollet, få det kontrollerat av justeringsperson. 

▪ Publicera det på hemsidan och få det påskrivet. 

 

Matilda, Informationsansvarig – Ska: 

▪ Fortsätta skriva på anversen. 

▪ Skriva och sätta upp dasspappret för maj. 

▪ Uppdatera hemsidan. 

▪ Skriva CNaS kalendern och sätta upp den.  

Linnea, socialt ansvarig – Ska: 

▪ Höra av sig till SPIIK angående lanet. 

▪ Genomföra musikquizet på valborg. 

▪ Delta i sponsringsrunda.  

Erik, jobbansvarig – Ska: 

▪ Kolla upp information om att skapa en eventuell app för medlemskorten. 

Planera och utföra lanet med SPIIK. 

 

Beatrice, Johan och Tommy, Sexmästeriet – Ska:  

▪ Fixa affisch och evenemang till examenssittningen. 

▪ Skriva exakt tidsschema till anversen. 

▪ Genomföra ”Pong-Party” med ESN.’ 

▪ Delta i CNaS medlemsmöte.  

▪ Leta sponsorer. 

▪ Hålla i andra faddermötet. 

▪ Skicka info till anversen till Matilda. 

▪ Filma videopresentationen av HF. 

▪ Ha sexmästermöte. 

▪ Sammanställa inköpslista till introduktionen och sammanställa evenemangen. 

▪ Skriva tidsschema för nollningen till faddermötet. 

▪ Genomföra valborsevenemanget.  

§57 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av ordförande Johny Hasselqvist. 
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__________________________________________    __________________________________________ 
Johny Hasselqvist, mötesordförande    Elin Roth, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Linnéa Fridenthal, justeringsperson 


