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Styrelsemöte – CNaS 

 

 

 

 

 

Närvarande: Frida Lindberg, Johny Hasselqvist, Johan Matson, Tommy Lindström, Erik 

Bohlin, Elin Roth, Mikael Subhi Aboode, Axel Wendel. 

 

§162 Mötet öppnas 

Ordförande Johny öppnar mötet. 

 

§163 Inadjungering 

Mötet godkänner att Axel Wendel medverkar under mötet. 

 

§164 Val av justeringsperson 

Mötet godkänner Erik som justeringsperson. 

 

§165 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§166 Rapporter från styrelsen 

Johny Hasselqvist, ordförande – Har: 

▪ Skrivit dagordningen till mötet. 

▪ Skrivit kontraktmall för hyra av lokal genom CNaS. 

 

Frida, vice ordförande – Har: 

▪ Planerat och toastat Julsittningen. 

▪ Bokat lokal till förfesten och quizet den 26:e. 

▪ Skrivit kontraktmall för hyra av lokal genom CNaS. 

▪ Flyttat de sista grejerna från expen på Norrgård till de nya lokalerna. 

▪ Utökat allas kort till den nya expen. 

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

kolla Falken till årsmötet och årsmötessittningen. 

 

Elin, sekreterare – Har: 

▪ Renskrivit protokollet från senaste styrelsemötet, fått det kontrollerat av 

justeringspersonen och publicerat det på hemsidan. 

 

Mikael, kassör – Har: 

▪ Bokfört. 

▪ Utbetalt pengar från kvitton. 
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▪ Kontaktat Nordea angående Swish, gick inte att fixa. Ska kolla med de andra 

föreningarna hur de löst det. 

 

Erik, jobbansvarig – Har: 

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

▪ Flyttat de sista grejerna från expen på Norrgård till de nya lokalerna. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Har: 

▪ Genomfört ovve-veckan. 

▪ Gjort julquiz till spelkvällen. 

▪ Fixat medlemskort. 

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

▪ Dubbelkollat priset till musikhjälpen. 

▪ Hjälpt till att planera julsittningen. 

▪ Pratat med Stefan om när nycklarna till Norrgård ska lämnas in. 

▪ Dubbelkollat Kalle Kronberg om han kan vara ordförande till årsmötet, det är bekräftat. 

▪ Börjat förbereda inför överlämningsmötet. 

 

§167 Information från ordförandemötet 

▪ Inget ordförandemöte har ägt rum än. 

 

§168 Information från sexmästare 

▪ Inget sexmästarmöte har ägt rum än. 

 

§169 Evenemang 

▪ Förfest och quiz 

- 26/1 

- Falken kl. 18.00 

 

▪ Afterski på Harrys 6/2 

- Antingen förfest på falken som styrelsen fixar eller endast dela evenemanget på 

CNaS Facebooksida. 

- Sexmästarna diskuterar på sitt möte. 

 

§170 Årsmötet/sittning 

▪ Kalle Kronberg är ordförande. 

▪ Sittning på falken efter mötet. 

▪ Beställa enklare mat som inte behöver förberedas. 

▪ Mötet börjar 14.00, alltså en timme tidigare än förra året för att vi ska hinna förbereda 

inför sittningen. 

▪ Sittningen börjar runt 19.00. 

▪ Behöver bestämma vem som ska toasta årsmötessittningen. 

 

§171 Hyra av lokal 

▪ Förfrågan från Farmaceuterna att hyra Falken genom CNaS. 

▪ Johny och Frida har utformat ett kontrakt som fylls i av ansvarig person. 

▪ Behöver komma överens om tid för hämtning av högtalaren. 

▪ Johny skriver ett kontrakt vid lån av den mindre högtalaren. 
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§172 Nyktra evenemang 

▪ Inget nytt. 

 

§173 Unga forskare 

▪ Frida har fått mail om årsrapportering, vidarebefordrat mailet till Jon. 

 

§174 Dasspappret 

▪ Ändra till ”Grodbladet” – skicka in en motion om ändringen. 

▪ Lägga upp Grodbladet på hemsidan, i expen och eventuellt på anslagstavlor på skolan. 

 

§175 CNaS hemsidan 

▪ Dela kommande evenemang. 

▪ Publicera mötesprotokollet. 

 

§176 Övriga frågor 

▪ Medlemskaffe: förslag på att skaffa en köksvagn som man kan rulla ut i studentpentryt 

och koka kaffet där. Johny kollar upp om vi får lov att servera kaffe till medlemmarna. 

▪ Fråga om vi har möjlighet att sätta upp grejer på väggarna, vem ska man kontakta osv. 

Johny kontaktar och frågar Emma. 

▪ Förslag på att göra en video med vägledning till CNaS expidition och lägga upp på 

Facebooksidan så att medlemmarna hittar dit. 

▪ Överlämningsmöte 

- Förslag på att ha ett allmänt möte med gamla och nya styrelsen med information 

om hur styrelsen samverkar och fungerar. Annat förslag på att någon från gamla 

styrelsen sitter med vid första styrelsemötet med den nyvalda styrelsen och guidar.   

- Var och en av styrelsemedlemmarna har även vett eget överlämningsmöte för 

vardera post. 

▪ Ändra vissa grejer i verksamhetsplanen 

- Dasspappret 

- Medlemskaffet 

- Bilder under introduktionen och göra nollekollage – ta bilder och lägga ut på 

sociala medier. 

▪ Påminnelse till kassören att påbörja balansräkningen så tidigt som möjligt för att ha 

utrymme att prata med revisorerna om något inte stämmer. Även påminnelse till 

ordförande att göra verksamhetsberättelsen som ska läsas upp på årsmötet. 

▪ Fråga om vad vi ska göra med Kjelletronen, mötet är överens om att slänga den, Johny 

tar på sig ansvaret. 

▪ Johny fixar förberedelser inför årsmötet: röstlängdsformulär samt röstningskort. 

▪ Orförande Johny kommer inte närvara framöver pga personliga skäl, han kommer 

förmodligen inte närvara under årsmötet heller. Johny kvarstår som firmatecknare och 

sköter pappersarbetet på distans sista tiden av verksamhetsåret. 

▪ Alla ska hjälpas åt att förbereda frågor till årsmötessittningen till de som sökt posterna, 

sammanställer frågorna på nästa styrelsemöte. 

▪ Tommy skickar in en motion om att höja medlemsavgiften. 

▪ Fråga om hur vi ska göra med försäljning av biljetter till medlemsmötet. Förslag på att 

man ska föranmäla sig genom att fylla i ett Google-formulär och sedan betala med 

betalkort när man anländer till mötet. 

 

§177 Nästa möte 
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▪ Preliminärt datum 11/2-19. 

 

§178 Uppgifter till nästa möte 

Johny, ordförande – Ska: 

▪ Kolla upp vad vi får och inte får göra i nya expen, samt om vi får lov att servera 

medlemskaffe på skolan. 

▪ Göra röstlängdsformulär och röstkort. 

▪ Skriva verksamhetsberättelsen. 

 

Mikael, kassör – Ska: 

▪ Göra balansräkning. 

▪ Fixa underskrifter från utbetalningar. 

 

Frida, vice ordförande – Ska: 

▪ Skriva överlämningsbrev. 

▪ Skriva verksamhetsberättelsen. 

▪ Delta i ordförandemöte. 

 

Elin, sekreterare – Ska: 

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

hemsidan. 

 

Erik, jobbansvarig – Ska: 

▪  Kontrollera protokollet. 

 

Bea, Johan och Tommy, sexmästeriet – Ska: 

▪ Kolla upp om vi kan låna projektor till årsmötet. 

▪ Kontakta Venedig pizzeria om att beställa pizzor till årssittningen. 

▪ Förbereda inför årsmötessittningen. 

▪ Fixa quizet till förfesten (Bea och någon till). 

▪ Skriva överlämningsbrev. 

▪ Göra ett Google-formulär till fadderansökan. 

 

§179 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av ordförande Johny Hasselqvist. 

 

 

__________________________________________    __________________________________________ 
Johny Hasselqvist, mötesordförande    Elin Roth, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Erik Bohlin, justeringsperson 


