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Styrelsemöte – CNaS 

 

 

 

 

 
Närvarande: Johny Hasselqvist, Elin Roth, Beatrice Lindh Dillon, Johan Matson, Tommy 

Lindström, Matilda Björk, Jon Larsson, Linnéa Fridenthal, Erik Bohlin, 

Mikael Subhi Aboode. 

 

§58 Mötet öppnas 

Sexmästare Beatrice öppnar mötet. 

 

§59 Inadjungering 

Inga utomstående närvarar under mötet. 

 

§60 Val av justeringsperson 

Mötet godkänner Tommy som justeringsperson. 

 

§61 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§62 Rapporter från styrelsen 

Johny, ordförande – Har: 

▪ Skrivit dagordningen till mötet. 

▪ Deltagit i ordförandemöte. 

▪ Fortsatt rensa i källaren. 

▪ Pratat med revisorerna. 

▪ Skrivit klart presentationen till anversen. 

 

Elin, sekreterare – Har: 

▪ Renskrivit protokollen från medlemsmötet och styrelsemötet och fått dem godkända 

av justeringspersonerna. 

▪ Publicerat mötesprotokollen på hemsidan och satt upp protokollet från medlemsmötet 

på anslagstavlan i pelarsalen. 

 

Jon, utbildningsansvarig – Har: 

▪ Letat sponsorer. 

▪ Fått godkännande från unga forskare. 

 

Matilda, informationsansvarig – Har: 

▪ Fortsätta skriva på anversen. 

▪ Skrivit och satt upp dasspappret för maj. 

▪ Uppdaterat hemsidan. 

▪ Skrivit CNaS kalendern och satt upp den på anslagstavlan i pelarsalen. 

Datum: 14/5 – 18 

Tid: 18.00 

Plats: N148 
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Mikael, ekonomiansvarig – Har: 

▪ Fakturerat. 

▪ Bokfört. 

▪ Hjälpt de som går tredje året på optikerprogrammet med sponsring till deras 

optikersittning. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Har: 

▪ Hört av sig till SPIIK angående lanet. 

▪ Genomfört musikquizet på valborg. 

▪ Deltagit i sponsringsrunda. 

 

Erik, jobbansvarig – Har: 

▪ Kollat upp information om att skapa en eventuell app för medlemskorten. Har lagt ner 

idén med att skapa en app på egen hand. Har istället kontaktat företag som skapar 

appar och bett om prisförslag. 

▪ Planerat och utfört lanet med SPIIK. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Har: 

▪ Fixat affisch och evenemang på Facebook till examenssittningen. 

▪ Skrivit exakt tidsschema för nollningen till anversen. 

▪ Genomfört ”Pong-Party” med ESN. 

▪ Deltagit i CNaS medlemsmöte. 

▪ Letat sponsorer. 

▪ Hållt i andra faddermötet. 

▪ Skickat info till Matilda angående anversen. 

▪ Filmat videopresentationen av huvudfaddrarna till nollningen. 

▪ Haft sexmästarmöte. 

▪ Påbörjat sammanställning av inköpslista till introduktionen och skapat 

facebookevenemang. 

▪ Skrivit tidsschema för nollningen till faddermötet. 

▪ Genomfört valborsevenemanget. 

 

§63 Information från ordförandemötet 

▪ Linnéstudenterna söker folk till den nya styrelsen. 

▪ Årsmöte med fyllnadsval onsdagen den 16/5 kl. 17:00. 

 

§64 Information från sexmästare 

▪ Fått ihop 5500kr från sponsring hittills. 

▪ Biljetterna lämnas tillbaka till Linnéstudenterna 14/5 till School´s out. 

▪ Information från sexmästarmötet: 

 Diskussion kring Beach Partyt som anordnades förra nollningen innan Garden 

Partyt. 

 Diskuterade upplägget på ”Varannan vatten” som anordnas under nollningen. 

 

§65 Examenssittning 

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

▪ Musikanläggningen och projektorn behöver transporteras från Norrgård till Park 

Hermina, 4 personer från styrelsen hjälper till. 

▪ Bildspel kommer visas under kvällen med bilder från treornas tid i CNaS. 
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▪ Eftersläpp tillsammans med SPIIK, abonnerat ovanvåningen på Harrys. 

▪ Sista dagen att köpa biljett till examenssittningen är på torsdag den 17/5 i expen. 

 

§66 Ovveutvigning 

▪ Ovveutvigningen är färdigplanerad, styrelsen är på plats 1 timme innan det börjar. 

▪ Varar till ca kl. 14:00. 

 

§67 CNaS jubileum 

▪ Starta en projektgrupp som planerar och genomför banketten. 

 

§68 Nyktra evenemang 

▪ Har genomfört de två nyktra evenemangen för terminen. 

▪ Tankar inför hösten, spelkväll med sällskapsspel och eventuellt grillhäng. 

▪ Förslag på vandring, gå runt Stensö och avsluta med grillning samt skidåkning i Nybro 

på vintern. 

 

§69 Unga forskare 

▪ Nyhetsmail från Unga forskare, fått mer information om vad de gör. 

▪ Unga forskare anordnar många olika aktiviteter för medlemmar och man kan även 

som medlem söka stipendier. 

 

§70 Dasspappret/anversen 

▪ Reklamannonserna till anversen är fastställda. 

▪ Wellness har köpt upp baksidan på anversen. 

▪ Genomgång av priser, datum och annan information som ska stå med i anversen. 

▪ Inväntar att alla företag ska skicka loggorna och informationen som ska stå med i 

anversen. 

 

§71 CNaS hemsidan 

▪ Hemsidan är uppdaterad med kommande evenemang. 

▪ Ska dela examenssittningen i ett inlägg på hemsidan och även informationen från 

nollningsevenemanget så att nollorna även kan hitta informationen där. 

▪ Ska uppdatera styrelsebilden och tacka för denna terminen i ett inlägg på hemsidan. 

 

§72 Övriga frågor 

▪ Behövs alkohol till ärtsoppa-punchsittningen och metamorfosen, sexmästarna har 

förslag på att åka till Tyskland eller Polen för att inhandla detta. 

▪ Diskussion om CNaS kan bidra med en summa för att täcka upp för bensinkostnaden. 

▪ Mötet godkänner förslaget. 

 

§73 Nästa möte 

▪ Detta är sista styrelsemötet för denna terminen. 

▪ Minimöte på söndagen den 26/8 efter vi har packat påsarna inför nollningen. 

 

§74 Uppgifter till nästa möte 

▪ Inga uppgifter till nästa möte. 

 

§75 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av sexmästare Beatrice Lindh Dillon. 
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__________________________________________    __________________________________________ 
Beatrice Lindh Dillon, mötesordförande   Elin Roth, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Tommy Lindström, justeringsperson 


