
Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 

Datum – 13.09.18 

 

Styrelsemöte – CNaS 

 

 

 

 

 
Närvarande: Frida Lindberg, Elin Roth, Beatrice Lindh Dillon, Johan Matson, Tommy 

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

 

§94 Mötet öppnas 

Vice ordförande Frida öppnar mötet. 

 

§95 Inadjungering 

Inga utomstående närvarar under mötet. 

 

§96 Val av justeringsperson 

Mötet godkänner Jon Larsson som justeringsperson. 

 

§97 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§98 Rapporter från styrelsen 

Johny, ordförande – Har: 

▪ Deltagit i ordförandemöte. 

▪ Bokat lokal och skrivit dagordning till styrelse- och medlemsmöte. 

 

Frida, vice ordförande – Har: 

▪ Deltagit i ordförandemöte. 

 

Elin, sekreterare – Har: 

▪ Renskrivit protokollet, fått det kontrollerat av justeringspersonen, publicerat det på 

hemsidan. 

 

Jon, utbildningsansvarig – Har: 

▪ Inget nytt. 

▪ Inte fått mail från unga forskare än. 

 

Matilda, informationsansvarig – Har: 

▪ Skrivit dasspappret för oktober. 

▪ Delat information på Facebook. 

▪ Uppdaterat hemsidan med information om kommande evenemang. 

▪ Skrivit CNaS kalendern och satt upp den i pelarsalen. 

 

 

Datum: 8/10 – 18 

Tid: 17.00 

Plats: N148 
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Mikael, ekonomiansvarig – Har: 

▪ Kollat över nollningsbudgeten. 

▪ Bokfört. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Har: 

▪ Planerat och genomfört spelkvällen. 

 

Erik, jobbansvarig – Har: 

▪ Skrivit frågor till utvärderingen från nollningen. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Har: 

▪ Beställt overaller. 

▪ Diskuterat overallsinvigningen. 

▪ Gjort evenemang på Facebook till kommande sittningar och evenemang. 

▪ Lagt upp bilder på Facebook från nollningen. 

▪ Beställt bilder till nollningskollagen. 

▪ Planerat förfesten. 

▪ Designat och beställt märken till sittningarna. 

▪ Deltagit i sexmästarmöte. 

▪ Gjort Harry Potter-biljetter till sittningen. 

 

§99 Information från ordförandemötet 

▪ Karolin kommer ha en klädbytardag, fått förfrågan om vi är intresserade att delta. 

▪ Gick igenom samarbetsavtalet. 

▪ LNS kommer ha styrelseutbildning till kommande styrelser. 

▪ Kalmar ESS ordförande erbjuder hjälp till framtida kassörer med ekonomifrågor. 

▪ Skapa en gemensam policy inför framtida introduktioner så att alla studentföreningar i 

Kalmar har samma regler. 

▪ Skattjakten under introduktionen var inte uppskattad av vissa butiksbiträden – tänka 

om inför nästa år? 

▪ LNS nya hemsida – CNaS har möjlighet att ha en länk till hemsidan. Kommer mer 

information på nästa ordförandemöte. 

▪ Pratade allmänt om universitetskajen, informationsmöte onsdagen 10/10. 

 

§100 Information från sexmästare 

▪ Sexmästarmöte med alla föreningar: 

 Fick information om nya hemsidan. 

 Diskuterade nya förrådet på universitetskajen, totalarea ca 50 kvadratmeter. 

Uppdelning mellan föreningarna, ska alla ha lika stor area eller behöver någon 

större än någon annan? 

▪ Mighty har oktoberfest på Sandra 6/10. 

 

▪ Utvärdering om introduktionen 

 Avstämning från sexmästarutbildningen 

 Nollefriden – Skriva om reglerna, även om man ej har overall på sig ska man 

skriva på avtal inför introduktionen. 

 Alla tycker att det har fungerat väldigt bra under introduktionen. 
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 Sammanställning från enkäten från nollningen: bra respons från de nya 

studenterna. Några som tyckte det va jobbigt med två veckors introduktion, det  

som kunde varit bättre var varannan vatten-evenemanget. Fick endast in 19 svar på 

enkäten. 

 

▪ Sexmästarmöte: 

 Mighty har Halloweenfest på Sandra under allahelgona helgen 

 Förslag på skräckfilmskväll/maraton 27/10 – nyktert evenemang. 

 Overallerna, vissa storlekar har inte blivit skickade, kommer bli försenad leverans. 

 Lösning om de inte hinner komma tills den inplanerade ovve-invigningen? I värsta 

fall flytta fram invigningen och ha sittningen ändå. 

 Harry potter-sittning. Behöver ha koll på budgeten för att kunna planera och köpa 

dekorationer och pynt. 

 Julsittning, andra veckan i november 15/11.  

 

▪ Studenternas hus 

 Kommer inte ha någon lokal att ha sittningar i när vi flyttar från Norrgård. 

 LNS vill starta upp ett ”kårhus”/studenternas hus. De hade uppfattat att önskemålet 

från studenterna var en mysig lokal att fika/plugga i. 

 Det egentliga önskemålet att studenternas hus kan bli en studentpub med billigare 

priser och eventuellt möjlighet att ha sittningar där. Styrelsen ser hellre att det blir 

ett kårhus än sittningslokal. Fråga lyftes om hur man kan göra för att locka 

studenter att jobba på en eventuell studentpub. 

 

§101 Ovveinvigning 

▪ Färdigplanerad. 

▪ Tid: 12:00-14:00. Samling kl. 11:00 för styrelsen. 

 

§102 Ärtsoppa punsch 

▪ När? 20/10 

▪ Insläpp kl. 18:00 

▪ Styrelsen samlas kl 17:00 

▪ Inhandling inför sittningen 

▪ Jobbschema till sittningen är gjort. 

 

§103 Ekonomi 

▪ Behöver veta hur mycket pengar vi har att röra oss med. 

▪ Kolla upp vad det skulle kosta att byta till swishbetalning. 

 

§104 Nyktra evenemang 

▪ Skräckfilmsmarathon 27/10. 

 

§105 Unga forskare 

Inget nytt. 

 

§106 Dasspappret 

▪ November: 

 Harry Potter sittning. 

 Ovve-veckan. 
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 Information om flytten. 

 Sista sittningen på Norrgård. 

 BIO-pub, biologer och MÖA. Lyssnar på föreläsningar och dricker öl. 

 Information om optikersittningen. 

 

§107 CNaS hemsidan 

▪ Lägg upp bilder från introduktionen. 

▪ Publicera protokollet från styrelsmötet. 

▪ Publicera inlägg med kommande evenemang. 

 

§108 Övriga frågor 

▪ Musikhjälpen 

 Minst 10 etapper med grejer som styrelsen kommer att göra om de uppnås. 

 Alla i styrelsen kommer på minst 3 förslag innan den 15/10. 

 De som samlar in mest pengar vinner ett pris. 

 

▪ Ovve-vecka V.50 

 Pub-runda 

 Ovve-pyssel 

 Spökboll 

 Julfilmmys 

 Julsittning 

 

▪ Medlemsmötet 

 Presentation av styrelsen, med vad varje post gör för något. Alla personer i 

styrelsen förbereder något att säga. 

 Styrelsen bjuder in de personer som de är bekanta med, så att det når ut till alla 

medlemmar i CNaS. 

 

▪ Styrelse kick-off 

 

▪ Nollningskollaget 

 Alla från styrelsen som kan och vill hjälper till. 

 

▪ Flytten 

 Erik tar reda på mer information om flytten till kajen. 

 Vad ska packas ner? Skrivbord osv. 

 När kommer det att ske? 

 Vem ska vi vända oss till för mer information? 

 

§109 Nästa möte 

Torsdagen 8/11 kl. 17.00 

 

§110 Uppgifter till nästa möte 

Frida, vice ordförande – Ska: 

▪ Ha möte med Johny, för att ta över mer ansvar från ordförandeposten. 

 

Elin, sekreterare – Ska: 

▪ Renskriva protokollet, få det kontrollerat av justeringspersonen samt publicera det på 

hemsidan och få det påskrivet. 
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▪ Förbereda protokollet till medlemsmötet. 

 

Jon, utbildningsansvarig – Ska: 

▪ Kontrollera och skriva under protokollet. 

 

Matilda, informationsansvarig – Ska: 

▪ Dela på Facebook och på hemsidan. 

▪ Skriva dasspapperet för November. 

 

Mikael, ekonomiansvarig – Ska: 

▪ Kolla kostnader för att införa swish-betalning. 

▪ Fakturera Karolin. 

▪ Kolla över budgeten. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Ska: 

▪ Planera skräckfilmsmaratonet. 

▪ Boka sal till spökbollen. 

 

Erik, jobbansvarig – Ska: 

▪ Gå på LNS möte. 

▪ Dela information till optiker-grupp för de som inte är medlemmar i CNaS. 

▪ Ta reda på mer information om flytten. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Ska: 

▪ Planera och genomföra ovveinvigning och ärtsoppa- och punsch. 

▪ Planera och göra power point inför medlemsmötet. 

▪ Evenemang till Harry Potter-sittning. 

▪ Maila Micke från O´larrys angående pris till musikhjälpen. 

▪ Maila angående overallerna. 

▪ Handla och planera inför sittningarna. 

 

§111 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av ordförande vice ordförande Frida Lindberg. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________    __________________________________________ 
Frida Lindberg, mötesordförande    Elin Roth, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Jon Larsson, justeringsperson 


