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Styrelsemöte – CNaS 

 

 

 

 

 
Närvarande: Frida Lindberg, Beatrice Lindh Dillon, Johan Matson, Tommy Lindström, 

Linnéa Fridenthal, Erik Bohlin, Elin Roth, Matilda Björk. 

 

§145 Mötet öppnas 

Vice ordförande Frida öppnar mötet. 

 

§146 Inadjungering 

Inga utomstående närvarar under mötet. 

 

§147 Val av justeringsperson 

Mötet godkänner Linnéa som justeringsperson. 

 

§148 Godkännande av dagordningen 

Paragraf 152 ändrad till ovve-vecka. 

 

§149 Rapporter från styrelsen 

Frida, vice ordförande – Har: 

▪ Inget nytt. 

 

Elin, sekreterare – Har: 

▪ Renskrivit protokollet från senaste styrelsemötet, fått det kontrollerat av 

justeringspersonen och publicerat dem på hemsidan. 

 

Matilda, informationsansvarig – Har: 

▪ Delat inlägg på Facebook och på hemsidan. 

▪ Skrivit dasspapperet för december. 

▪ Skrivit CNaS-kalendern. 

 

Mikael, ekonomiansvarig – Har: 

▪ Bokfört. 

▪ Utbetalt pengar från kvitton. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Har: 

▪ Börjat planera spökbollen. 

 

Erik, jobbansvarig – Har: 

▪ Hjälpt Linnéa att planera spökbollen. 

▪ Läst igenom mötesprotokollet och godkänt det. 
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▪ Organiserat packningen inför flytten. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Har: 

▪ Genomfört Harry potter-sittningen. 

▪ Handlat inför ovve-invigningen och genomfört den. 

▪ Fastställt alla evenemang och publicerat dem på Facebook. Kontaktat Mikael angående 

O‘Learys och frågat om de kan sponsra oss till ovve-veckan. 

▪ Fastställt summa-stegen för musikhjälpen som är under ovve-veckan. 

▪ Fixat medlemskort. 

▪ Gjort evenemang på Facebook angående ansökningsperioden för nästa styrelse samt 

pratat med valberedningen om att de kan intervjua/filma oss så att medlemmarna får 

mer information om de olika posterna och hur det är att sitta i styrelsen. 

▪ Gått på sexmästarmöte med LNS. 

▪ Pratat med Eddie angående lista för eftersläpp på Krögers efter Harry potter-sittningen. 

 

§150 Information från ordförandemötet 

▪ Ingen från styrelsen var på mötet, det va endast rundvandring på universitetskajen. 

 

§151 Information från sexmästare 

▪ Invigning av Pedalstråket (cykelstig till universitetskajen) den 10/12 kl. 14-16. 

▪ Studenternas hus: kontaktat ägaren av gamla H&M´s lokaler (kvasten) för mer 

information om lokalen. Man kom fram till lokalen är för stor. 

▪ Tullhuset, där nyheter 24 låg förr. Såg lovande ut på nedanvåningen. Finns möjlighet 

att riva väggar och göra om lite. 

▪ Introduktionspolicy, åsikter om LNU´s nuvarande policy. De blev ombedda att kolla 

över den och förhoppningsvis skriva om den till nästa år. 

▪ Ovve-veckan – de andra föreningarna har blivit erbjudna att komma och sälja märken 

under ovve-pysslet. 

 

§152 Ovve-vecka 

▪ Måndag: Ovvepyssel, julquiz med pris (styrelsen träffas kl. 17:45). 

Tisdag: Spelkväll, styrelsen tar med de spel de har hemma, bjuda på fika (styrelsen 

träffas kl. 17:45). 

Onsdag: Pubrunda (fått bekräftat från alla barer förutom en) Stars, Krögers, Pipes, 

McCool´s bar, O´Learys. (styrelsen träffas 17:45 på larmtorget). 

Torsdag: Filmmys, röstning i evenemanget om vilken film, bjuder på glögg (styrelsen 

träffas 17:45). 

Bjuda på lucia-fika i expen på torsdagen. 

Fredag: Spökboll (styrelsen träffas 17:45). 

Lördag: Julsittning 

- Städschema kommer senare i styrelsechatten. 

- Eftersläpp, ej bestämt än. 

- Styrelsen träffas kl. 16:30. 

 

§153 Flytten till hamnen 

▪ Flytten sker på torsdag. 

▪ Erik kollar upp när vi inte längre har tillgång till källaren på Norrgård. 

▪ Bea frågar Stefan när nycklarna till expen ska lämnas in. 
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§154 Nyktra evenemang 

▪ Spökbollen 

▪ Spelkvällen 

▪ Filmkvällen 

 

§155 Unga forskare 

▪ Inget nytt. 

 

§156 Dasspappret 

▪ Sista dasspappret är i december. 

▪ Ändra till ”Grodbladet” och sätta upp i den nya expen. 

 

§157 CNaS hemsidan 

▪ Dela kommande evenemang. 

▪ Publicera mötesprotokollet. 

▪ Publicera bilder från ovve-invigningen och Harry potter-sittningen. 

 

§158 Övriga frågor 

▪ Kalle Kronberg är ordförande för årsmötet. 

▪ Lokal för årsmötet? Eventuellt Falken eller Norrgård? Bea frågar Berit om vi har 

möjlighet att vara på Norrgård. 

▪ Ta ner protokollen från medlemsmötena som sitter uppe i pelarsalen och eventuellt 

sätta upp dem i den nya expen. 

▪ Eventuellt skicka julkort/videohälsning till de andra föreningarna. 

 

§159 Nästa möte 

▪ Preliminärt tisdagen den 15/1. 

 

§160 Uppgifter till nästa möte 

Frida, vice ordförande – Ska: 

▪  

 

Elin, sekreterare – Ska: 

▪ Renskriva protokollet, få det kontrollerat av justeringsperson och publicera det på 

hemsidan. 

 

Matilda, informationsansvarig – Ska: 

▪ Skriva grodbladet för januari. 

▪ Dela information om kommande evenemang på hemsidan och Facebook. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Ska: 

▪ Genomföra spökbollen. 

▪ Läsa igenom och kontrollera protokollet. 

 

Erik, jobbansvarig – Ska: 
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▪  Kolla upp när vi inte längre har tillgång till källaren på Norrgård. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Ska: 

▪ Genomföra ovve-veckan. 

▪ Göra julquiz till spelkvällen. 

▪ Fixa medlemskort. 

▪ Kontakta McCool´s bar om vi kan komma på pub-rundan. 

▪ Dubbelkolla priset till musikhjälpen. 

▪ Hjälpa till att planera julsittningen. 

▪ Prata med Stefan om när nycklarna ska lämnas in. 

▪ Utöka allas kort till den nya expen. 

▪ Dubbelkolla Kalle Kronberg om han kan vara ordförande till årsmötet. 

▪ Kolla med Berit om hur länge vi kan vara på Norrgård, om det inte finns möjlighet kolla 

Falken. 

 

§161 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av sexmästare Beatrice. 

 

 

 

 

 

__________________________________________    __________________________________________ 
Frida Lindberg, mötesordförande    Elin Roth, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Linnéa Fridenthal, justeringsperson 


