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Närvarande: Se bilaga 1. 

 

§112 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av vice ordförande Frida Lindberg. 

 

§113 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Mötet går till beslut att välja Frida Lindberg som mötesordförande, Frida väljs. 

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

 

§114 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

Mötet går till beslut att välja Beatrice Lindh Dillon och Johan Matson till justeringspersoner 

tillika rösträknare. 

 

§115 Mötets behöriga utlysande 

Medlemsmötet anses vara behörigt utlyst. Mötet bifaller. 

 

§115 Inadjungering 

Inga utomstående närvarar under mötet. 

 

§116 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§117 Justering av röstlängd 

14 personer har rösträtt vid mötet. 

 

§118 Information från styrelsen 

▪ Ordförande och vice ordförande: 

 Skriver dagordning. 

 Boka salar till möten. 

 Håller i mötena. 

 

▪ Kassör, Mikael: 

 Bokför. 

 Gör upp budgetar inför diverse evenemang. 

 Meriterande att ha på sitt CV i framtiden. 

 

▪ Jobbansvarig, Erik: 

 Fixa kårhus, finns inget kårhus i dagsläget. 

 Avlastar istället de andra i styrelsen. 
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 Till framtida person som söker posten: roligt och intressant när arbetet väl kommer 

igång med ett kårhus. 

 

▪ Sekreterare, Elin: 

 För protokoll under mötena. 

 Renskriver protokollen och skickar de till justeringspersonerna som kontrollerar 

dem och skriver på dem. 

 Publicerar protokollen på CNaS hemsida. 

 Tips: förbered så mycket som möjligt innan mötet så blir det mindre jobb efteråt. 

 

▪ Utbildningsansvarig, Jon 

 Arbetet varierar, mest jobb efter tentaperioder. 

 Unga forskare: en organisation som sponsrar oss som studentförening. 

 

▪ Matilda, informationsansvarig: 

 Delar information på CNaS hemsida, Facebook och Instagram 

 Skriver dasspappret en gång i månaden. 

 Skriver CNaS-kalendern 

 Den mest omfattande uppgiften är att skriva anversen, som delas ut till alla nya 

studenter första dagen under introduktionen. 

 Fördelar: nya bekantskaper, påverka studentlivet, involverad i föreningen. 

 Posten passar den som är intresserad och tycker det är kul med sociala medier. 

 Tar en del tid, gäller att planera sin tid väl. 

 Tips: ta hjälp av styrelsen vid mycket arbete. 

 

▪ Socialt ansvarig 

 Skapar och genomför evenemang som främjar gemenskapen i föreningen. 

 Fritt: planerar allt själv, behöver inte boka möten med andra utan kan göra det när 

det passar en själv. 

 Kreativt: fantasin sätter gränser, ska var något som passar alla i föreningen. 

 Roligt: får träffa många nya människor. 

 

▪ Sexmästarna, Bea, Tommy och Tommy 

 Planera festliga evenemang. 

 Planerar hela introduktionen tillsammans med faddrar och huvudfaddrar. 

 Sexmästarmöte en gång i veckan. 

 Sexmästarmöten tillsammans med alla de andra sexmästarna från alla andra 

föreningar engång i månaden. 

 Delta i sexmästarutbildning innan introduktionen. 

 Fördel att känna varandra sedan tidigare, tips att prata ihop sig med någon man 

känner. 

 Mycket ansvar, framförallt under våren när introduktionen äger rum. 

 Väldigt roligt! 

 Planera – så är det inga problem 

 

▪ Information till de som tänkt söka till styrelsen: 

 Årsmöte i februari, där en ny styrelse väljs. 

 11 personer sitter i styrelsen. 
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 Hur fungerar det? Inför mötet finns en valberedning, den som är intresserad 

skickar in en skriftlig ansökan till styrelsen som skickas vidare till valberedningen, 

sedan blir alla som sökt  kallad till en intervju. På själva årsmötet får alla som sökt 

de olika posterna hålla en kort presentation om sig själva och motivera varför de 

sökt posten. Efter varje post nominerar valberedningen den person som de anser 

passar bäst till just den posten. En sluten omröstning hålls där alla medlemmar 

med rösträtt röstar på den de anser passa bäst till posten. Finns det någon post som 

ingen sökt hålls en fri nominering och sedan röstar man på samma sätt mellan 

dessa. 

 

§119 Information från Linnéstudenterna 

▪ Linnéstudenterna arbetar övergripande för studenter vid Linnéuniversitetet både med 

studiesociala- och utbildningsfrågor. De har samarbetsavtal med studentföreningarna 

och det är kåren som godkänner studentföreningstatus så föreningarna får möjlighet att 

t.ex. utnyttja universitets lokaler, önska pengar för speciella evenemang m.m.  

▪ Biljetter till Mightys Halloweenfest finns nu för rabatterat pris om man är medlem i 

Linnéstudenterna. Dessa kan man köpa online via medlemsportalen 

https://medlem.linnestudenterna.se/, eller genom att komma till LNS kontor. 

 Pris: 100 SEK + serviceavgift (ladda ner appen VIP MONKEY) 

Finns endast begränsat antal, först till kvarn gäller. 

 

§120 Motioner 

Inga motioner har skickats in. 

 

§121 Luciatåg 

CNaS har tradition, studenterna går luciatåg på lucia. Lärarna har ett luciatåg, förfrågan till 

medlemmarna om de är intresserade av att vara med och planera luciatåget? 

Annie och Erik är intresserade av att vara med och delta. 

 

▪ Fri nominering 

 Johan nominerar Erik Hansson, avstår 

 Linnea nominerar Annié, accepterar 

 Emil nominerar Mikael, accepterar 

 Johan nominerar Emelie, accepterar 

 Emelie nominerar Tommy, avstår 

 Tommy nominerar Stefan, accepterar 

 Emil nominerar Bea, avstår 

 

▪ Mötet röstar fram, Annie Zetterstrand som årets lucia. 

 

§122 Övriga frågor 

▪ Inga övriga frågor. 

▪ Fråga om ledamotposten, finns inte längre. 

▪ Fråga om kommande evenemang: 

 Ärtsoppa punsch sittning 20/10 

 Skräckfilmsmarathon 27/10 

 Harry Potter sittning 10/11 

 

https://medlem.linnestudenterna.se/
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 Andra veckan i december Ovve-veckan, musikhjälpen, späkbollsturnering, 

julsittning mm. 

▪ Information om overallerna: företaget vi beställt overallerna från har strulat till det. Vi 

har inte fått alla overaller som är beställda och har inte fått mer information om 

leveransen. 

▪ Mötet förfrågas om det finns några önskemål på ett eventuellt kårhus. 

 Liknande Slottsstallarna som finns i Växjö, beerpong, dans och livemusik 

 Från början var förslaget någon form av dagverksamhet, men önskemålen har 

ändrats lite efterhand. 

 Biljardbord, dansgolv, air hockey. 

 

§123 Mötet avslutas 

Ordförande Frida Lindberg förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________    __________________________________________ 
Johny Hasselqvist, mötesordförande    Elin Roth, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________  ___________________________________________ 
Johan Matson, justeringsperson  Beatrice Dillon, justeringsperson 
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Bilaga nr 1. 

 

Namn Medlem Rösträtt 

Ja Nej Ja Nej 

Annie Zetterstrand X  X  

Axel Wendel X  X  

Beatrice  Dillon X   X 

Cathrine Fernando X  X  

Carl Dunbrant X  X  

Elin Roth X   X 

Emelie R. Alemo X  X  

Emil Bladh X  X  

Eric Hansson X  X  

Erik Arvidsson X  X  

Frida Lindberg X   X 

Hampus Wallberg X  X  

Johan Matson X   X 

Jon Larsson X   X 

Linnéa Fridenthal X   X 

Lisa Amylon X  X  

Lukas Lundqvist X  X  

Matilda Björk X   X 

Mikael Subhi Adobe X   X 

My Enström X  X  

Stefan Sjöberg X  X  

Tommy Lindström X   X 

Tor Molin X  X  

Totalt antal: 23 st 23 medlemmar 14 röstberättigade 

 


