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

Linnéa Fridenthal, Erik Bohlin, Johny Hasselqvist, Mikael Subhi Aboode, Jon Larsson. 

 

§124 Mötet öppnas 

Ordförande Johny öppnar mötet. 

 

§125 Inadjungering 

Inga utomstående närvarar under mötet. 

 

§126 Val av justeringsperson 

Mötet godkänner Erik Bohlin som justeringsperson. 

 

§127 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§128 Rapporter från styrelsen 

Johny, ordförande – Har: 

- Skrivit dagordningen. 

- Bokat lokaler. 

 

Frida, vice ordförande – Har: 

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

▪ Varit på ordförandemöte. 

 

Elin, sekreterare – Har: 

▪ Renskrivit protokollet från senaste styrelsemötet och medlemsmötet, fått de 

kontrollerade av justeringspersonerna, publicerat dem på hemsidan och satt upp 

medlemsmötesprotokollet i pelarsalen. 

 

Matilda, informationsansvarig – Har: 

▪ Delat inlägg på Facebook och på hemsidan. 

▪ Skrivit dasspapperet för november. 

 

Mikael, ekonomiansvarig – Har: 

▪ Fakturerat Karolin, Humanus samt lärarna. 

▪ Kollat över budgeten. 

▪ Bokfört. 
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Linnéa, socialt ansvarig – Har: 

▪ Planerat skräckfilmsmaratonet. 

 

Erik, jobbansvarig – Har: 

▪ Gått på LNS möte. 

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

▪ Tagit reda på mer information om flytten. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Har: 

▪ Planerat och genomfört ärtsoppa- och punsch sittningen samt planerat färdigt ovve-

invigningen. 

▪ Planerat och gjort power point inför medlemsmötet. 

▪ Planerat och gjort evenemang på Facebook till Harry Potter-sittningen. 

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

▪ Mailat angående overallerna. 

▪ Handlat och planerat inför sittningarna. 

▪ Beställt bilderna till nolle-kollaget. 

 

§129 Information från ordförandemötet 

▪ Kalmar city och Kalmar Kommun pratade om ”Studenternas-hus” – De är väldigt 

oklara då de frågat vad vi vill ha men allt som kommit på förslag kan de inte bidra 

med. Återigen snack om Kvasten men tveksamt då det inte fanns tillräckligt med 

nödutgångar. 

▪ 22/11 är det ett möte med ett företag som har en app där man kan sälja/köpa biljetter 

till framtida evenemang.  

 

§130 Information från sexmästare 

▪ Sades liknande information som sades under ordförandetmötet. 

▪ Ska sätta ihop en arbetsgrupp för att försöka verkställa visionen om ”Studenternas-

hus”. Eventuellt Erik då han sitter som jobbansvarig. 

 

§131 Harry Pottersittningen 

▪ 68st sålda biljetter. 

▪ Städa på söndagen klockan 12.00. 

▪ Bea har gjort ett jobbschema och städschema. 

▪ Samling klockan 15.00 för optiker-tvårona, resterande får gärna komma tidigare. 

▪ Eftersläpp på Krögers. Bea kollar upp mer information om eftersläppet tills lördag den 

10/11. 

 

§132 Musikhjälpen/Ovveveckan 

▪ Bestämma vad vi ska göra under ovve-veckan där resterande av styrelsemedlemmarna 

får komma med input.  

▪ Förra året var det pubrunda, spökboll, ovve-pyssel, filmkväll, julsittning, och spelkväll 

hos Grannen. 

▪ Måndag: Ovve-pyssel. Tisdag: Spelkväll Onsdag: pubrunda. Torsdag: Filmmys. 

Fredag: Spökboll. Lördag: Julsittning. 

▪ Styrelsen godkänner de förslag för musikhjälpen-insamlingen som Bea har föreslagit i 

vår gruppchat. Ska dock kolla över summorna och eventuellt göra om ordningen. 

 

 



Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 

Datum – 08.11.18 

 

§133 Ovvar 

▪ Overallerna är påväg och bör komma imorgon (9/11) eller på måndagen 13/11. 

Tryckeriet är förvarnade och medvetna om att vi kommer med overallerna till dem. 

Försäljningen av ovvarna sker i expen på tisdagen 14/11. 

▪ Ovve-invigningen sker den 17/11 klockan 12.00, styrelsen träffas kl. 11.00 den dagen 

för att hinna förbereda. 

 

§134 Evenemang November 

▪ Ovve-invigning. 

▪ Harry potter-sittning. 

▪ Inga extra evenemang då vi redan har mycket att göra med flytt etc. samt att ovve-

veckan kommer tidigt i december.  

 

§135 Medlemskort 

▪ Bör göra medlemskort för att lättare kunna identifiera vilka som är medlemmar då det 

underlättar vid försäljning av biljetter och märken till ovven samt vid medlemskaffet.  

 

§136 Flytten till hamnen 

▪ 7/12 ska allt vara packat och klart, då kommer det stå en bil utanför som kör ner alla 

våra grejer vi vill ha med. 5-7st flyttlådor har vi till vårt förfogande. Styreslsen träffas  

den 2/12 klockan 11.00 för att packa grejerna och färdigställa så allt är klart till den 

7/12. 

▪ Vi kommer få bord, stolar och något slags hyllplan i den nya expen. 

 

§137 Nyktra evenemang 

▪ Spökbollen som sker under ovve-veckan, Linnéa kollar på lokaler. Eventuellt datum: 

14/12. Behöver organisationsnummer för att kunna lägga en bokning. Vill helst hyra 

en lokal på sportcentret men finns även lokaler på spelefanten. Bokar salen från 19.00-

21.00  

 

§138 Unga forskare 

▪ Inget nytt. 

 

§139 Dasspappret 

▪ Ovve-veckan. 

▪ Flytten – torsdag den 13/12 är sista dagen för medlemskaffe i expen sen stänger vi ner 

det tills vi flyttat till hamnen. Vi kommer dock finnas i pelarsalen om någon vill nå 

oss. 

▪ Lucia 13/12 – luciatåg i pelarsalen, det kommer även bjudas på glögg och lussekatter. 

▪ ”Det kvastas om att expen är under renovering, god jul”. 

 

§140 CNaS hemsidan 

▪ Lägga upp ett inlägg om flytten i början av december. 

 

§141 Övriga frågor 

▪ LNS-mötet: Stödmedlemskap och hedersmedlemskap hos LNS tas bort. 

Fulltidsbefattningar ska kunna svenska, för att få röstskap krävs det att en betalning 

ska ske minst 48h innan röstning sker, 2st blev invalda till LNS-styrelse. 
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▪ Vi gör ett nollningskollage men sätter inte upp det förrän vi flyttat till hamnen. 

▪ I december öppnar ansökan till nya styrelsen. 

 

§142 Nästa möte 

▪ Måndag den 3/12 klockan 17.00. 

 

§143 Uppgifter till nästa möte 

Johny, ordförande – Ska: 

▪  

 

Frida, vice ordförande – Ska: 

▪ Gå på ordförandemöte. 

 

Mikael, ekonomiansvarig – Ska: 

▪ Bokföra. 

▪ Kolla upp om vi kan byta till swish för att underlätta vid försäljning. 

▪ Utbetala pengar från kvitton. 

 

Linnéa, socialt ansvarig – Ska: 

▪ Planera spökbollen. 

 

Erik, jobbansvarig – Ska: 

▪ Hjäpa Linnéa med spökbollen. 

▪ Läsa igenom mötesprotokollet. 

▪ Organisera packningen inför flytten och se till att det flyter på.  

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Ska: 

▪ Genomföra Harry potter-sittningen. 

▪ Handla inför ovve-invigningen och genomföra den. 

▪ Fastställa alla evenemang och publicera på Facebook. Kontakta Mikael angående 

O’learys och se ifall de kan sponsra oss med något till ovve-veckan. 

▪ Fastställa summa-stegen för muskikhjälpen som är under ovve-veckan. 

▪ Fixa medlemskort. 

▪ Göra evenemang på Facebook angående ansökningsperioden för nästa styrelse samt 

prata med valberedningen om att de kan intervjua oss. 

▪ Gå på sexmästaremöte med LNS och även ha ett eget. 

▪ Gå på mötet angående appen för att få mer information. 

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

 

§144 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av ordförande Johny Hasselqvist. 
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__________________________________________    __________________________________________ 
Johny Hasselqvist, mötesordförande    Johan Matson, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Erik Bohlin, justeringsperson 


