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Närvarande: Se bilaga 1. 

 

§58 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Johny Hasselqvist. 

 

§59 Val av mötesorsförande och mötessekreterare 

Mötet går till beslut att välja Johny Hasselqvist som mötesordförande, Johny väljs. 

Mötet går till beslut att välja Elin Roth till mötessekreterare, Elin väljs. 

 

§60 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

Erik Bohlin och Jon Larsson nominerar sig själva. 

Mötet går till beslut att välja Erik Bohlin och Jon Larsson till justeringspersoner tillika 

rösträknare. 

 

§61 Mötets behöriga utlysande 

Medlemsmötet anses vara behörigt utlyst. Mötet bifaller. 

 

§62 Inadjungering 

Ingen utomstående närvarar under mötet. 

 

§63 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§64 Justering av röstlängd 

9 personer har rösträtt vid mötet. 

Justeras till 10 personer, då Emil Bladh ansluter senare under mötet. 

 

§65 Information från styrelsen 

Beatrice, Johan och Tommy, sexmästarna: 

Har genomfört: 

▪ Rödvit sittning med SPIIK. 

▪ Ett av två faddermöten. 

▪ Humanus ovve-vecka. 

▪ Beerpong turnering med Karolin. 

▪ Pong party med ESN. 

Ska: 

▪ Fortsätta planera nollningen. 

▪ Genomföra andra faddermötet 7/5. 

▪ Planera och genomföra valborgsevenemanget. 
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▪ Genomföra vår-lan med SPIIK 11-13/5 

▪ Planera och genomföra ovveutvigningen 26/5. 

▪ Planera och genomföra examenssittning 26/5. 

▪ Genomföra School´s out i samarbete med Linnéstudenterna och de andra 

studentföreningarna den 19/5. 

 

Mikael, kassör – Har: 

▪ Gjort upp en budget inför nollningen. 

▪ Bokfört. 

▪ Fakturerat. 

 

Johny, ordförande – Har: 

▪ Deltagit i ordförandemöten. 

▪ Ordnat firman till nya firmatecknarna. 

▪ Lett styrelsemötena. 

 

Erik, jobbansvarig – Har: 

▪ Kollat upp information om en eventuell app till CNaS. 

▪ Hjälpt till med Kårhuset. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Har: 

▪ Haft det första nyktra evenemanget, Pluggkvällen. 

▪ Planerat musikquiz till valborg. 

▪ Planerat lanet med SPIIK. 

 

Jon, utbildningsansvarig – Har: 

▪ Haft kontakt med några elever som haft problem angående utbildningen. 

▪ Varit i kontakt med unga forskare. 

 

Matilda, informationsansvarig: 

▪ Har delat information på sociala medier och på CNaS hemsida. 

▪ Har skrivit största delen av anversen. 

▪ Ska fortsätta sprida information till föreningens medlemmar framöver. 

 

Frida, vice ordförande: 

▪ Har deltagit i ordförandemöten. 

▪ Deltar i sökandet av sponsorer. 

 

Elin, sekreterare: 

▪ Har fört protokoll de 3 styrelsemötena vi har haft än så länge och delat dessa på 

hemsidan för att medlemmarna ska kunna följa arbetet i styrelsen. 

 

§66 Information från Linnéstudenterna 

▪ Vidar kunde inte närvara under mötet, Beatrice delger informationen. 

▪ Kårval, röstningen är öppen på Facebook och Linnestudenternas hemsida, röstningen 

sker via internet. 

▪ School´s out, biljetter säljs från och med 3 maj och kostar 50 kr. CNaS får totalt 80 

biljetter till sina medlemmar. Evenemanget är endast för studerande på 

Linnéuniversistet. Biljetterna som inte säljs från CNaS lämnas tillbaka till 

Linnéstudenterna den 14/5. 
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▪ Gemensamt häng med alla föreningar i Kalmarsundsparken innan School´s out som en 

förfest. 

 

§67 Projektgrupp för jubileum 

▪ Bankett för att fira föreningens 35 års jubileum. 

▪ Kommer äga rum till hösten, eventuellt i början av oktober 

▪ Mötet tillfrågas om någon är intresserad av att hjälpa till och planera, Tea, Malin, 

Charlie är eventuellt intresserade av att vara med i projektgruppen. 

▪ Behövs fler medlemmar i projektgruppen, styrelsen kommer därför gå ut med inlägg 

på Facebook där medlemmarna tillfrågas om de är intresserade. 

 

§68 Examenssittning 

▪ Lördagen den 26/5 på Park Hermina. 

▪ Insläpp kl 18:00, sittningen börjar 18:30. 

▪ Serveras 2 rätters inklusive en dryck. 

▪ Biljetter kommer börja säljas 26/4 i expen och kommer därefter säljas varje tisdag och 

torsdag när expen är öppen. 

 

§69 Unga forskare 

▪ Inget nytt jobb med unga forskare. 

▪ Medlemsblanketten har blivit godkänd. 

 

§70 Övriga frågor 

▪ Inga övriga frågor. 

 

§71 Mötet avslutas 

Ordförande Johny Hasselqvist förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________    __________________________________________ 
Johny Hasselqvist, mötesordförande    Elin Roth, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________  ___________________________________________ 
Erik Bohlin, justeringsperson  Jon Larsson, justeringsperson 
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Bilaga nr 1. 

 

Namn Medlem Rösträtt 

Ja Nej Ja Nej 

Matilda Björk X   X 

Jon Larsson X   X 

Linnéa Fridenthal X   X 

Erik Bohlin X   X 

Mikael Adobe X   X 

Beatrice Dillon X   X 

Tommy Lindström X   X 

Johan Matson X   X 

Tea Stenlöv X  X  

Malin Nilsson X  X  

Charlie McGuire Nyström X  X  

Tor Molin X  X  

Maria Malm X  X  

Frida Lindberg X   X 

Emma Arvidsson X  X  

Elin Eliasson X  X  

Sara Antonsson X  X  

Lisa Ekblad X  X  

Emil Bladh X  X  

Johny Hasselqvist X   X 

Elin Roth X   X 

Totalt antal: 21 medlemmar 10 röstberättigade 

 


