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Årsmöte – CNaS 

 
 
 
 
Närvarandelista, se Bilaga 1 
 
§1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas av ordförande Lina Rehnman. 
 
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Kalle Kronberg nomineras till mötesordförande. 
Patrik Hevele nomineras till mötesordförande.  
 
Mötet går till beslut att välja Kalle Kronberg till mötesordförande och Patrik Hevele till 
mötessekreterare.  
 
Mötet bifaller. 
 
§3 Val av justeringsperson tillika rösträknare 
 
Nominerade: 
Madeleine Persson  
Lina Rehnman 
 
De både godkänner sina nomineringar.  
 
Mötet godkänner Madeleine Persson och Lina Rehnman som justeringspersoner tillika 
rösträknare för årsmötet 2020. 
 
§4 Mötets behöriga utlysande  
Mötet var utlyst den 16 december på sociala medier. Mötet anses vara behörigt utlyst enligt 
stadgarna.   
 
§5 Godkännande av dagordningen 
 Mötet godkänner dagordningen för CNaS årsmöte 2020. 
 
§6 Justering av röstlängden  
Antal närvarande räknas till personer 34. Av dessa har 21 personer rösträtt.  
 
§7 Inadjungering 
Jonathan Lundqvist och Erik Arvidsson behöver inadjungeras för att få närvara på mötet.  
 
Mötet godkänner att Jonathan Lundqvist och Erik Arvidsson har närvaro- och yttranderätt.  

Datum: 2020.02.15 
Tid: 13.00 
Plats: Vi1159 
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§8 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020 
Föredragare: Lina Rehnman  
Lina presenterar verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019/2020. 
 
Se Bilaga 2.  
 
Mötet går till beslut om att lägga informationen till handlingarna.  
 
§9 Verksamhetsrevision för verksamhetsåret 2019/2020 
Föredragare: Tommy Lindström 
 
Punkt 1: Bevaka de naturvetenskapligt studerande studenternas intressen. Detta genom att vara 
lyhörda för synpunkter, sitta med i studentkårens olika utskott, sitta med i institutionens 
beredande och beslutande organ, samt genom att skicka representanter till relevanta möten och 
konferenser. 
 
Anses vara korrekt utfört.  
 
Punkt 2: Förmedla information till medlemmarna genom CNaS-expedition, nyhetsbladet 
Grodbladet, CNaS-gruppen, Facebooksidan och Instagram. 
 
Anses vara korrekt utfört, hemsidan har dock använts mindre under året men all information har 
funnits på Facebook samt Instagram.  
 
Punkt 3: Sköta försäljning och inköp av märken, overaller, t-shirts, revärer samt eventuellt annat 
material som kan behövas av en naturvetenskapligt studerande student.  
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 4: Stå som ansvariga för minst två nyktra evenemang per termin. Fortsätta att gynna 
medlemmarna med olika aktiviteter utifrån deras önskemål. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 5: Se till att CNaS-anversen ges ut till alla nya studenter inför hösten 2019. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 6: Gå på kårens internutbildning. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 7: Stå som huvudansvariga för CNaS introduktion.  
 
Anses vara korrekt utfört. 
 



Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 
Datum – 20.02.15 

 

 

 
Punkt 8: Jobba på att förbättra kontakten med universitetets övriga institutionsföreningar. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 9: Skicka huvudfaddrar på utbildning inför introduktionen. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 10: Jobba på att främja gemenskapen mellan de olika programmen på institutionerna. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 11: Aktivt visa upp CNaS verksamheter utåt, både på den egna institutionen samt utanför 
instutionen. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 12: Försöka öka och bibehålla sponsringen. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 13: Ansvara för överlämningen till ny styrelse. Detta genom möten, vägledning samt en 
viss överlappningstid.  
 
Kommer att utföras inom en vecka efter årsmötet. 
 
Punkt 14: Främja overallsanvändandet genom olika aktiviteter. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 15: Spara ett märke från årets metamorfos och sätt ihop med tidigare års 
metamorfosmärken. 
 
Anses vara korrekt utfört, det har dock skett förändring gällande metamorfosmärken efter flytten 
till nya universitetet. 
 
Punkt 16: Senast en månad efter årsmötet ha satt samman och anslagit bilder och 
kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar på CNaS-expen. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 17: Bibehålla kontakten med Unga Forskare för att ge CNaS medlemmar en möjlighet för 
ökad vägledning vid projektarbete samt ökad kontakt med yrkeslivet. 
 
Anses vara korrekt utfört. 
 
Punkt 18: Ta bilder under introduktionen och under evenemang som CNaS anordnar och 
publicera dessa på CNaS Facebook och dela några av dessa bilder på hemsida. 
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Anses vara korrekt utfört. 
 
§10 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020/2021 
Föredragare: Lina Rehnman 
Se bilaga 3. 
 
Johan Matson yrkar: Jobba aktivt för att sätta upp förgående nollekollage på väggen samt fixa en 
filt med tidigare metamorfosmärken. 
 
Jesper Jörgensen, jobbansvarig, har varit i kontakt med kanslichefen för Vita angående detta och 
lösningar diskuteras. 
 
Mötet är redo att gå till beslut.  
 
Mötet går till beslut om att godkänna styrelsens förslag med tilläggs yttrandet ”Jobba aktivt för 
att sätta upp förgående nollekollage på väggen samt fixa en filt med tidigare 
metamorfosmärken”. 
 
Mötet bifaller. 
 
§11 Balans och resultaträkning för verksamhetsåret 2019/2020 
Föredragare: Stefan Sjöberg 
 
Se bilaga 4.  
 
Stefan har ej kunnat få kontakt med revisorerna och därav ej gått igenom eller godkänt 
ekonomin.  
 
Fråga: Finns det någon inom stadgarna angående hur resultaträkningen skall se ut?  
Stadgarna nämner inget om hur resultaträkningen skall se ut men ett förtydligande önskas. 
 
 Mötet bifaller att lägga informationen till handlingarna.  
 
§12 Fastställande av medlemsavgift och stödmedlemsavgift för verksamhetsåret 2020/2021 
 
Styrelsen förslag:  
 
Stödmedlemskap: 100kr 
Helårsmedlemskap: 100kr 
Halvårsmedlemskap: 60 kr 
 
Priserna är detsamma som tidigare år.  
 
Fråga:  
Varför ska det kosta 100kr att vara stödmedlem?  

- Ett stödmedlemskap tillåter studenter som ej är CNaSare att gå på event som de ej hade 
kunnat närvara på annars och det hade varit väldigt orättvist ifall det hade varit billigare 
än för våra medlemmar.  
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Mötet går till beslut och fastställer medlemsavgift och stödmedlemsavgift. 
 
Mötet bifaller styrelsens förslag. 
 
§13 Budget för verksamhetsåret 2020/2021  
Föredragare: Stefan Sjöberg  
 
Budgetförslag saknas.  
 
Tommy Lindström yrkar för att använda 2019–2020 budgeten till 2020–2021.  
 
10 minuters ajournering.  
 
Det är förekommande i studentföreningar att man använder sig utav fjolårets budget eftersom det 
inte sker större förändringar med den.  
 
Kalle Kronberg yrkar om att ge styrelsen uppdrag om att revidera budgeten till nästkommande 
medlemsmöte.  
 
Tommy Lindberg och Kalle Kronberg jämkar sig.  
 
Mötet går till beslut och godkänner att använda sig utav fjolårets budget men skall revideras av 
styrelsen tills nästa medlemsmöte.  
 
Mötet bifaller. 
 
§14 Ansvarsfrihet för avgående styrelse  
Föredragare: Mötesordförande Kalle Kronberg 
 
Ansvarsfrihet innebär att avgående styrelse skall ha gjort allting styrelsen skall ha gjort. Eftersom 
balans och resultaträkningen ej har blivit reviderat eller godkänt av ekonomiska revisorer samt 
att budgeten måste revideras anses det att ansvarsfriheten skall skjutas upp.  
 
Kalle Kronberg yrkar om att skjuta på ansvarsfriheten till nästkommande medlemsmöte för att få 
ett godkännande inom ekonomin och få det reviderat.  
 
Mötet går till beslut. 
 
Mötet bifaller om att ansvarsfriheten skjuts upp till nästa medlemsmöte.  
 
§15 Propositioner och motioner 
Föredragare: Lina Rehnman  
 
Se bilaga 5.  
 
Proposition 1: Utökning på utbildningsansvarig.  
 
Proposition 2: Titelbyte på Jobbansvarig.  
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Proposition 3: Eventsläpp  
 
Proposition 4: Förtydligande av postens ansvarsområde.  
 
Frågor angående proposition 1:  
Hur kommer Utbildningsansvarig få tillbaka pengarna för dessa inköp?  
 

- Utlagda pengar sparas på kvitto och kassör återbetalar detta.  
 
Mötet är redo att gå till beslut angående propositionerna. 
 
Öppen votering.  
 
Mötet går till beslut om att avslå proposition 1.  
 
Mötet går till beslut om att godkänna proposition 2.  
 
Mötet går till beslut om att godkänna proposition 3.  
 
Mötet går till beslut om att godkänna proposition 4.  
 
 
 
§16 Val av styrelse för verksamhetsåret 2020/2021  
Valberedningen är ej närvarande. Valberedningens rekommendationer och tycken angående 
kandidaterna läses upp av ordförande Lina Rehnman. Kandidaterna har ej rösträtt under denna 
punkt.  
 
Kandidaterna lämnar lokalen.  
 
Nominerade/sökt till styrelsen:  
 
Ordförande: 
Ludvig Karlsson 
Frida Ingemansson 
 
Vice Ordförande: 
Sanne Hall 
 
Sexmästare: 
Ludvig Karlsson 
Thea Nilsson  
Linus Norrman 
Frida Ingemansson 
 
Vice sexmästare:  
Ludvig Karlsson 
Thea Nilsson 
Linus Norrman  
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Frida Ingemansson 
 
Kassör:  
Pontus Danielsson  
 
Sekreterare:  
Stefan Sjöberg  
 
Informationsansvarig:  
Linda Eriksson  
 
Utbildningsansvarig:  
Filip Håkansson  
 
Socialt ansvarig:  
Rebecca Schliephacke 
Leo Svahn  
 
Jobbansvarig:  
Jesper Jörgensen 
 
Valberedningens förslag: 
 
Ordförande:  
Frida Ingemansson 
 
Vice Ordförande: 
Sanne Hall 
 
Sexmästare: 
Ludvig Karlsson 
 
Vice sexmästare: 
Thea Nilsson 
 
Vice sexmästare: 
Linus Norrman  
 
Kassör: 
Pontus Danielsson 
 
Sekreterare: 
Stefan Sjöberg  
 
 
Informationsansvarig: 
Linda Eriksson 
 
Utbildningsansvarig: 
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Vakant 
 
Socialt ansvarig:  
Rebecca Schliephacke  
 
Jobbansvarig:  
Jesper Jörgensen 
 
Röstning för sökta poster:  
 
Ordförande:  

- Frida Ingemansson; För: 2 Blankt: 0 Vakant: 3 
- Ludvig Karlsson; För: 6: Blankt: 0 Vakant: 3  

 
Vice Ordförande:  

- Sanne Hall; För 11 Blankt: 0 Vakant: 0  
 
Sexmästare: 

- Frida Ingemansson; För: 8 Blankt: 0 Vakant: 0  
- Ludvig Karlsson; För: 3 Blankt: 0 Vakant: 0  
- Thea Nilsson; För: 0 Blankt: 0 Vakant: 0  
- Linus Norrman; För 0 Blankt: 0 Vakant: 0 

 
Vice Sexmästare:  
Frida Ingemansson; För: 1 Blankt: 0 Vakant: 1 
Ludvig Karlsson; För: 2 Blankt: 0 Vakant: 1   
Thea Nilsson; För: 10 Blankt: 0 Vakant: 1  
Linus Norrman; För: 8 Blankt: 0 Vakant: 1  
 
Kassör: 

- Pontus Danielsson; För: 11 Blankt: 0 Vakant: 0  
 
Sekreterare:  

- Stefan Sjöberg; För: 11 Blankt: 0 Vakant: 0 
 
Informationsansvarig: 

- Linda Eriksson; För: 11 Blankt: 0 Vakant: 0  
 
Utbildningsansvarig:  

- Filip Håkansson; För: 11 Blankt: 0 Vakant: 0  
 
Socialt Ansvarig:  

- Rebecca Schliephacke; För: 10 Blankt: 0 Vakant: 0  
- Leo Svahn; För: 1 Blankt: 0 Vakant: 0  

 
 
Jobbansvarig:  

- Jesper Jörgensen; För:11 Blankt: 0 Vakant: 0  
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Mötet bifaller till den nya styrelsen.  
 
Justering av röstlängd till 22. 
Emil Bladh och Kristina Westergren behövs inadjugeras för att få närvara på mötet. 
 
Mötet godkänner att Emil Bladh och Kristina Westergren har närvaro- och yttranderätt. 
 
§17 Val av två ekonomiska revisorer för verksamhetsåret 2020/2021  
Mötesordförande föreslår att skjuta upp denna punkt eftersom de ekonomiska revisorerna för 
verksamhetsåret 2019/2020 ej har varit kontaktbara.  
 
Mötet går till beslut att skjuta upp denna punkt till nästa medlemsmöte.  
 
§18 Val av verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2020/2021 
Öppen nominering öppnas.  
 
Tommy Lindström nominerar Lina Rehnman. 
Johan Matson nominerar Hannele Möller.  
 
Lina Rehnman accepterar nomineringen. 
Hannele Möller tackar nej till nomineringen.  
 
Mötet väljer Lina Rehnman till verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2020/2021.   
 
§19 Godkännande av ordförande och kassör som firmatecknare  
Mötet bifaller att ordförande Ludvig Karlsson och kassör Pontus Danielsson står som 
firmatecknare under verksamhetsåret 2020/2021.  
 
§20 Val av valberedning för CNaS verksamhetsåret 2020/2021 
Fria nomineringar: 
Hannele Möller, tackar ja 
Eric Hansson, tackar ja 
Joel Karlsson, tackar nej 
Leo Svahn, tackar ja 
Julia Sjöbäck, tackar nej 
Madeleine Persson, tackar nej 
Emma Danielsson, tackar nej 
Carl Dunbrant, tackar ja 
 
De personer som har godkänt sin nominering presenterar sig och motiverar varför de hade passat 
att sitta i valberedningen.  
 
Rösningen sker via stängd votering. 
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Resultat: 
 
Hannele Möller: För: 15 Blankt: 0 Vakant: 3 
 
Eric Hansson: För: 15 Blank: 0 Vakant: 3 
 
Leo Svahn: För: 8 Blankt: 0 Vakant: 3  
 
Julia Sjöbäck: För: 10 Blank: 0 Vakant: 3  
 
Carl Dunbrant: För: 6 Blankt: 0 Vakant: 3  
 
Mötet väljer Hannele Möller, Eric Hansson och Julia Sjöbäck till valberedning för 
verksamhetsåret 2020/2021.  
 
§21 Frågor uppkomna under mötet  
Vem blir nya Kjelle?  

- Johan Matson, som var det tidigare årets Kjelle, väljer Eric Hansson till nästa Kjelle.  
 
§22 Mötet avslutas 
Mötet avslutas av ordförande Kalle Kronberg. 
 
 
 
___________________________________________    __________________________________________ 
Kalle Kronberg, mötesordförande      Patrik Hevele, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________                      __________________________________________ 
Madeleine Persson, justeringsperson                       Lina Rehnman, justeringsperson  
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Bilaga 1 – Närvarolista 
 

Namn Medlem Rösträtt 
Lina Rehnman Ja Nej 
Madeleine Persson Ja Nej 
Patrik Hevele  Ja Nej 
Anton Hubner  Ja Nej 
Stefan Sjöberg  Ja Nej 
Lukas Lundqvist  Ja Nej 
Carl Dunbrant  Ja Nej 
Jesper Jörgensen  Ja Nej 
Ludvig Karlsson  Ja Nej 
Annie Zetterstrand  Ja Nej 
Kalle Kronberg  Nej Nej 
Jonatan Lundqvist  Nej Nej 
Pontus Danielsson  Ja Ja 
Anette Westerlund  Ja Ja 
Frida Ingemansson Ja Ja 
Thea Nilsson  Ja Ja 
Rebecca Schliephacke  Ja Ja 
Julia Sjöbäck Ja Ja 
Nathalie Turesson Ja Ja 
Ebba Lindmark  Ja Ja 
Leo Svahn  Ja Ja 
Sanne Hall Ja Ja 
Linus Norrman Ja Ja 
Filip Håkansson Ja Ja 
Linda Eriksson Ja Ja 
Lovisa Jarlvi Ja Ja 
Joel Karlsson Ja Ja 
Eric Hansson Ja Ja 
Erik Arvidsson Nej Nej 
Johan Matson Ja Ja 
Matilda Björk  Ja Ja 
Elin Roth Ja Ja 
Tommy Lindström Ja Ja 
Erica Thuvall Ja Ja 
Emil Bladh Nej Nej 
Maria Malm Ja Ja 
Kristina Westergren  Nej Nej 
Totalt antal: 37 Medlemmar: 

32 
Röstberättigade: 
22 
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Bilaga 2-Verksamhetsberättelse för CNaS, verksamhetsåret 2019/2020 
 
 
 

 

                                        VERKSAMHETSBERÄTTELSE      
 

 

 

Styrelsen 
Ordförande 
Lina Rehnman  
0706007743 
lr222pb@student.lnu.se 
Styrelsencnas@gmail.co
m 
 
Vice ordförande 
Madeleine Persson 
mp223df@student.lnu.se 
styrelsencnas@gmail.com 
 
Sekreterare 
Patrik Hevele 
ph222sn@student.lnu.se 
 
 
 
 

Kassör 
Stefan Sjöberg 
Sjobergstefan77@gmail.c
om 
 
Vice sexmästare 
Hannele Möller 
hm222mx@student.lnu.se 
sexmastarnacnas@gmail.c
om 
 
Vice sexmästare 
Carl Dunbrant 
cd222id@student.lnu.se 
sexmastarnacnas@gmail.c
om 
 
Utbildningsansvarig 
Lukas Lundqvist 

ll223iu@student.lnu.se 
 
Socialt ansvarig 
Annie Zetterstrand 
az222et@student.lnu.se 
 
Jobbansvarig 
Jesper Jörgensen 
Jj2223vr@student.lnu.se 
 
Informationsansvarig 
Anton Hubner 
Anton_hubner@live.se 
 
Ledamot 
Ludvig Karlsson 
lk223bj@student.lnu.se 
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Verksamhet 
Under verksamhetsåret 19/20 har styrelsen arbetat för att gynna gemenskapen mellan studenterna 
som läser naturvetenskapliga kurser vid Linnéuniversitet i Kalmar. Detta har bland annat gjorts 
genom att ansvara för den årliga introduktionen som hålls under hösten, vilken finns till för att 
nya studenter ska ha möjligheten att lära känna varandra och staden de studerar i. Utöver 
introduktionen har diverse aktiviteter så som spelkvällar och sittningar anordnats. Föreningen har 
anordnat flera helt nyktra och gratis evenemang för medlemmarna.  
Utöver föreningens egna evenemang har även samarbete skett med andra studentföreningar för 
att stärka studentkulturen samt skapa möjligheter att lära känna människor från andra föreningar.  
 
Styrelsemedlemmar har gått på Linnéstudenternas möten för sexmästare samt ordförande från 
resterande föreningar i Kalmar. Där diskuteras frågor som berör samtliga föreningar vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar vilket stärker samarbetet mellan de olika föreningarna. Styrelsen har 
även skickat representanter på samtliga av Linnestudenternas medlemsmöten. 
 
Under året har föreningens expedition varit öppen varje tisdag och torsdag (med några fåtal 
undantag) för försäljning av märken, revär och overaller. Vid samtliga tillfällen har föreningens 
medlemmar bjudits på kaffe/te och vid speciella tillfällen även fika.  
 
Föreningens informationsansvarige har månadsvis skrivit Grodbladet (Tidigare Dasspappret) 
med information om vad som händer i föreningen under kommande månad samt annan 
nödvändig information. Information har även delgivits i CNaS-gruppen på Facebook. Styrelsen 
har gjort Facebook-evenemang inför samtliga fester och sittningar och skrivit många inlägg med 
information till föreningens medlemmar. Informationsansvarige har även skrivit CNaS-anversen 
som delas ut till samtliga nyantagna studenter under introduktionen. 
 
Föreningens utbildningsansvarige har haft kontakt med ungaforskare för fortsatt samarbete. 
 
Under verksamhetsårets gång blev posten som jobbansvarig samt sexmästare vakant, men 
tillsattes vid fyllnadsval. Då sexmästarens huvudsakliga uppgift passerat vid tiden, beslutade 
styrelsen att erbjuda en post som ledamot och arbeta med två vice sexmästare. 
 

Evenemang som anordnats under verksamhetsåret.  

 
o Overallutvigning 
o Examensittning 
o Rödvitsittning med SPIIK 
o Introduktion HT-19 
o Spelkvällar  
o Overallinvigning 
o Ärtsoppa och punschsittning 
o Halloweenfest 

o Quizkväll 
o Två ovveveckor 
o Julsittning  
o Årsmöte 
o Årsmötessittning 
o Medlemsmöten 
o Beer pongturneringar 
o Meme-sittning 
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Möten 

Vi har haft 8 styrelsemöten och 5 medlemsmöten. Två medlemsmöten under våren 2019, två 
under hösten 2019 samt årsmötet som ägde rum februari 2020. 
 

Verksamhetsåret i siffror 
Under verksamhetsåret 19/20 hade föreningen 157 medlemmar.  
CNaS omsatte 166 498,19 kr och vi har gått +4819,21kr. 
 
 

Sammanfattning av vad vi gjort under året 
 

Februari 

o Samtliga poster i styrelsen blev tillsatta 
o Ordförande och kassör blev firmatecknare 
o Första styrelsemötet 

 

Mars 

o Styrelseutbildning 
o Medlemsmöte 
o Ovvevecka (samarbete med Kalmar Ess samt Humanus) 
o Rödvitsittning med SPIIK 
o Samtliga presentationer av nya styrelsemedlemmar har placerats i expen 

 

April 

o Beer Pongturnering med Karolin 
o Quizkväll 

 

Maj 

o Medlemsmöte 
o Ovveutvigning 
o Examensittningen 
o Faddermöte 

 
 
 

Augusti 

o Fadderutbildning 
o Introduktionen 
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September 

o Beställning av overaller 
 

Oktober 

o Ovveinvigning 
o Ovvepyssel 
o Medlemsmöte 
o Ärtsoppa & Punschsittning 
o Halloweenfest 

 

November 

o Medlemsmöte med fyllnadsval 
o Memesittning 

 

December 

o CNaS Ovvevecka med spökbollsturnering 
o Julsittning 
o Insamling till musikhjälpen 
o Julmys med KAFFE 

 

Januari 

o Intervjuer (valberedningen) 
o Balansräkning och inventering 

 

Februari 

o Förfest med Karolin 
o Sammanställning av protokoll 
o Rapport till unga forskare 
o Bokslut 
o Årsmöte och nyval 
o Årsmötessittning 
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Bilaga 3 – Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020/2021 
 

Under verksamhetsåret 2020/2021 ska CNaS: 
 

x Bevaka de naturvetenskapligt studerande studenternas intressen. Detta genom att vara 
lyhörda för synpunkter, sitta med i studentkårens olika utskott, sitta med i 
institutionens beredande och beslutande organ, samt genom att skicka representanter 
till relevanta möten och konferanser. 

 
x Förmedla information till medlemmarna genom direkt kontakt i föreläsningssalarna, 

på CNaS-expeditionen, genom nyhetsbladet Dasspappret, på anslagstavlor, på 
hemsidan samt via CNaS-gruppen/sidan på Facebook. 

 
x Sköta försäljning och inköp av märken, overaller, t-shirts, revärer samt eventuellt 

annat material som kan behövas av en naturvetenskapligt studerande student. 
 

x Stå som ansvariga för minst två nyktra evenemang per termin. Fortsätta att gynna 
medlemmarna med olika aktiviteter utifrån deras önskemål. 

 
x Se till att CNaS-anversen ges ut till alla nya studenter inför hösten 2020. 

 
x Gå på kårens internutbildning.  

 
x Stå som huvudansvariga för CNaS introduktion. 

 
x Jobba på att förbättra kontakten med universitetets övriga institutionsföreningar.  

 
x Skicka huvudfaddrar på utbildning inför introduktionen. 

 
x Jobba på att främja gemenskapen mellan de olika programmen på institutionerna.  

 
x Aktivt visa upp CNaS verksamheter utåt, både på den egna institutionen samt utanför 

instutionen.  
 

x Försöka öka och bibehålla sponsringen. 
 

x Ansvara för överlämningen till ny styrelse. Detta genom möten, vägledning samt en 
viss överlappningstid.  

 
x Främja overallsanvändandet genom olika aktiviteter. 

 
x Fortsätta arbetet med att sy ihop tidigare års metamorfosmärken. 

 
x Senast en månad efter årsmötet ha satt samman och anslagit bilder och 

kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar på CNaS-expen. 
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x Jobba aktivt för att sätta upp förgående nollekollage på väggen samt fixa en filt med 
tidigare metamorfosmärken. 
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Bilaga 4 – Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2020/2021  
 

Kredit2019 Debet 2019  

-975 2540  

-766,15 2290,24  

-537,75 19148,39  

-433,1 651  

-239 646  

-186,25 175,05  

-162,19 1000  

-127,25 400  

-119 65085,69  

-104,95 59,85  

-81,9 197,75  

-77,4 9645  

-75,95 1200  

-59,9 1800  

-30,25 3000  

-30 7000  

-1,6 16000  

-1017 5000  

-2823 8217,6  

-447,2 5000  

-950 9360,26  

-3206,03 2567,41  

-60 1191,32  

-1,5 1517,1  

-1584 2805,53  

-169,9 166498,19  

-71,9   
-32450   
-12525   

-1,5   
-651   

-211,22   
-197,75   

-59,85   
-33,45   

-651   
-654   

-8568   
-1,5   

-6900   
-350   

-3   
-2671,6   
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-1148,9   
-1056   

-492   
-473   
-320   
-302   

-264,15   
-197,75   

-145   
-104,9   
-74,85   
-59,85   

-59   
-26   

-20,95   
-19   

-447,8   
-16940   

-1111   
-3222   

-140   
-1,5   

-33000   
-700   

-4730   
-334   
-1,5   

-6432   
-1,5   

-1631,39   
-81,85   

-323   
-1611   

-299,45   
-142,2   
-95,35   
-2384   

-45   
-207   
-300   

-1457,9   
-254,65   

-754,5   
-161678,98 166498,19  

årsslut  4819,21 
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Bilaga 5 Propositioner och Motioner 
 
Proposition till CNaS årsmöte 2020 
Utökning på utbildningsansvarig  
Utökningen innebär att förutom att ha ansvaret som utbildningsansvarig har man även 

ansvar för att expeditionen fungerar. (Sköta inköp av mjölk, brölk, kaffe samt schema.)  

Med vänlig hälsning, 

Jesper Jörgensen 

 

Proposition till CNaS årsmöte 2020 
Titelbyte av posten jobbansvarig  
Posten jobbansvarig är viktig för CNaS styrelsen men om man frågar medlemmarna om vad 

posten gör så får man många diffusa svar. Därför föreslås ett titelbyte på posten. 

Jag föreslår att den nya titeln på posten blir Kåransvarig. 

Med vänlig hälsning,  

Jesper Jörgensen  

 

Proposition till CNaS årsmöte 2020 
Eventsläpp 
För att medlemmarna ska kunna delta i alla CNaS sittningar krävs det att medlemmarna får 

möjlighet att planera för eventet. Därför föreslår jag att sittningar skall meddelas med 3 

veckors framhållning 

Med vänlig hälsning, 

Jesper Jörgensen  

 

Proposition till CNaS årsmöte 2020 
Förtydligande av postens ansvarsområde  
Jobbansvarig (alternativt Kåransvarig om den motion går igenom) har förutom en otydlig 

titel en otydlig formulering av postens ansvarsområde. 

Jag föreslår därför ett förtydligande av postens ansvarsområde till följande:  

”Som jobbansvarig/kåransvarig ska du verka för att ge CNaS medlemmar ett bättre 
studentliv. Det kan handla om att etablera ett kårhus, påbörja samarbeten med näringslivet 

eller skapa fler möjligheter för studenterna att verka i staden. Posten är av studenten för 

studenten.” 

Med vänlig hälsning,  

Jesper Jörgensen 

 


