
Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 

Datum 12/11-2020 

Sekreterare Mikael Subhi Aboode 

 
 

Styrelsemöte – CNaS 

 

 

 

 

Närvarande:  

Mikael Subhi Aboode – Sekreterare 

Ludvig Karlsson – Ordförande 

Hampus Lindgren – Ledamot 

Linus Norrman – Vice Sexmästare  

Jesper Jörgenssen - Kåransvarig 

Sanne Hall – Vice ordförande 

Thea Nilsson – Vice sexmästare 

Rebecca Schliephacke – Socialtansvarig 

Filip Håkansson - Utbildningsansvarig 

Linda Eriksson – Kommunikationsansvarig 

Pontus Danielsson - Kassör 

 

§1 Mötet öppnas  

Mötet öppnas av ordförande Ludvig Karlsson 17:04 

§2 Inadjungering  

Emma Åkeson adjungerades av Ludvig Karlsson. 

Adjungeringen godkänns. 

Mötet bifaller. 

Mötet går till beslut 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Ludvig Karlsson nomineras till mötesordförande, godkänns. 

Mikael Subhi Aboode nomineras till sekreterare, godkänns. 

Mötet bifaller.  

§4 Val av justeringsperson 

Hampus Lindgren nomineras till justeringsperson, godkänns. 

Mötet bifaller. 

Datum: 12/11-2020 

Tid: 17:00 

Plats: Zoom 
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§5 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen kom ut i tid och dagordningen godkänns.  

 

§6 Rapporter från styrelsen 

Ordförande: Deltog på ett ordförandemöte. Planerade och genomförde medlemsmötet. 

  

Sexmästare: Hade ett sexmästarmöte med Linnékåren och studenthälsan angående Covid-19. 

Den planerade ovvekvällen blir inställd på grund av den rådande situationen med Covid-19.  

Ärtsoppa och punschsittning samt ovveinvigningen hölls den 24/10/2020 där det har gått bra.  

 

Kåransvarig: Har tagit kontakt med kommunen och drivhuset. Mötet med kommunen 

bemöttes positivt och drivhuset kontaktades för hjälp angående drivandet av ett kårhus. Det 

sker samarbete med studiesocialt Frida ifrån Linnékåren vad gäller kårhuset. Ett möte med 

kåransvariga blev inställt på grund av den rådande situationen vad gäller Covid-19.  

 

Kassör: Ekonomin är under kontroll. 

 

Sekreterare: Har fått upp mötesprotokollet på CNaS egna hemsida. 

 

Utbildningsansvarig: Har inget att ta upp. 

 

Infoansvarig: Har inget att ta upp. 

 

Socialt Ansvarig: Höll i ett ovvepyssel som blev rätt okej bemött.  

 

§7 Information från ordförandemötet  

Det som togs upp på mötet är att studentföreningar vill att Linnékåren ska gå ut med ett 

allmänt meddelande till allmänheten som stöd för kritiken föreningarna får under denna 

situation.   

§8 Information från sexmästare 

Inga kommande evenemang kommer att planeras tillsvidare på grund av Covid-19.  

§9 Dagordningspunkter 

Corona 

Inga evenemanger kommer att planeras, det kommer inte bli några evenemang innan åretsslut.  

 

Att göra nu: 

 Det blir att kolla igenom de pärmar vi har för våra poster, vi ska börja planera inför 

musikhjälpen och vi ska försöka fixa någon julkalender. 

 

 

§10 Övriga frågor  

Inga frågor 

§11 Nästa möte 

Datum kommer ut digitalt. 

§12 Mötet avslutas 

Avslutat 17:32 

 

 

___________________________________________    __________________________________________ 
Fullständig namn, mötesordförande      Fullständig namn, mötessekreterare 
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__________________________________________ 
Fullständigt namn, justeringsperson 


