
 
 

Årsmöte – CNaS 

 

 

 

 
Närvarande: Se bilaga 1. 

 

§1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Ludvig Karlsson klockan 12:05. 

 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Ludvig Karlsson nominerar Kalle Kronberg till mötesordförande. 

Ludvig Karlsson nominerar Linus Norrman till mötessekreterare. 

  

Mötet går till beslut att välja Kalle Kronberg till mötesordförande och Linus Norrman till 

mötessekreterare.  

  

Mötet bifaller. 

 

§3 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Ludvig Karlsson nominerar Sanne Hall till justeringsperson tillika rösträknare. 

Linus Norrman nominerar Filip Håkansson till justeringsperson tillika rösträknare. 

  

Båda godtar sina nomineringar. 

  

Mötet går till beslut att välja Sanne Hall och Filip Håkansson till justeringspersoner tillika 

rösträknare. 

  

Mötet bifaller. 

 

§4 Mötets behöriga utlysande 

Mötet utlystes den 9 december via CNaS sociala medier. Mötet anses vara behörigt utlyst 

enligt stadgarna. 

 

§5 Godkännande av dagordningen 

Mötet godkänner dagordningen för CNaS årsmöte 2021. 

 

§6 Justering av röstlängden 

Antal närvarande räknas till personer 34. Av dessa har 21 personer rösträtt.  

  

Mötet går till beslut att godkänna röstlängden till 21 personer. 

 

§7 Inadjungering 

Frida Ingemansson behöver inadjungeras för att få närvara på mötet. 

  

Mötet godkänner att Frida Ingemansson har närvaro- och yttranderätt. 

Datum: 2021-02-06 

Tid: 12:00 

Plats: Zoom 



 

 

 

§8 Information från Linnékåren 

Föredragare: Frida Ingemansson, studiesocial i Kalmar 

Man kan beställa munskydd till hela klassen för att kunna ha på tentor framöver. 

  

Medlemsmöte för Linnékåren är den 23 februari och sista anmälningsdagen är den 15 

februari. 

 

§9 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021 

Föredragande: Ludvig Karlsson 

 

Föredragande: Ludvig Karlsson 

Ludvig presenterar verksamhetsberättelsen för  verksamhetsåret 2020/2021. 

  

Se bilaga 2. 

  

Mötet går till beslut att lägga informationen till handlingarna. 

  

Mötet bifaller. 

 

§10 Verksamhetsrevision för verksamhetsåret 2020/2021 

Föredragande: Lina Rehnman  

  

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 under rådande omständigheter. 

  

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 under rådande omständigheter. 

  

Punkt 5: Se till att CNaS-anversen ges ut till alla nya studenter inför hösten 2020. 

  



Anses ej vara korrekt utfört, men av goda skäl då sponsorpengar ej fanns. 

  

Punkt 6: Gå på kårens internutbildning. 

  

Anses vara korrekt utfört.  

  

Punkt 7: Stå som huvudansvariga för CNaS introduktion. 

  

Anses vara korrekt utfört. 

  

Punkt 8: Jobba på att förbättra kontakten med universitetets övriga institutionsföreningar.  

  

Anses vara korrekt utfört under rådande omständigheter. 

  

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 under rådande omständigheter. 

  

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 under rådande omständigheter. 

  

Punkt 13: Ansvara för överlämningen till ny styrelse. Detta genom möten, vägledning samt 

en viss överlappningstid. 

  

Kommer att utföras inom två veckor efter årsmötet. 

  

Punkt 14: Främja overallsanvändandet genom olika aktiviteter. 

  

Anses vara korrekt utfört under rådande omständigheter. 

  

Punkt 15: Spara ett märke från årets metamorfos och sätt ihop med tidigare års 

metamorfosmärken. 

  

Anses vara korrekt utfört under rådande omständigheter. 

  

  

  

  

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.  

  

Anses vara korrekt utfört. 

 

§11 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021/2022 

Föredragare: Ludvig Karlsson 

  

Ludvig presenterar verksamhetsplanen inför verksamhetsåret 2021/2022. 

  

Se bilaga 3. 

  

Mötet går till beslut att godkänna verksamhetsplanen inför verksamhetsår 2021/2022 och att 

lägga informationen till handlingarna. 

  

Mötet bifaller. 

 

§12 Balans och resultaträkning för räkneskapsåret 2020 

Föredragare: Pontus Danielsson 

  

Pontus presenterar balans och resultaträkning för räkneskapsåret 2020. 

  

Se bilaga 4. 

  

Mötet går till beslut att lägga informationen till handlingarna. 

 

§13 Revisionsberättelse för räkneskapsåret 2020 

Föredragare: Pontus Danielsson 

  

Då de ekonomiska revisorerna ej kunde närvara på mötet presenterar Pontus vad de sagt och 

visar undertecknat brev från dem. Revisorerna har granskat samtliga inkomster och 

utbetalningar och då anledning till anmärkning ej föreligger rekommenderar de ekonomiska 

revisorerna att styrelsen ska erhålla full ansvarsfrihet 

  

Se bilaga 5. 

  

Mötet går till beslut att lägga informationen till handlingarna. 

 

§14 Fastställande av medlemsavgift och stödmedlemsavgift för verksamhetsåret 

2021/2022 

 

Styrelsens förslag: 



Halvårsmedlemskap: 60 kr 

Helårsmedlemskap: 100 kr 

Stödmedlemskap: 100 kr 

  

Priserna är detsamma som tidigare år. 

  

Mötet går till beslut att fastställa styrelsens förslag för medlemsavgift och stödmedlemsavgift. 

  

Mötet bifaller. 

 

§15 Budget för verksamhetsåret 2021/2022 

Föredragande: Pontus Danielsson 

  

Pontus presenterar styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021/2022. 

  

Se bilaga 6. 

  

Mötet går till beslut om att godkänna styrelsens förslag för budget för verksamhetsåret 

2021/2022. 

  

Mötet bifaller. 

 

§16 Ansvarsfrihet för avgående styrelse 

Föredragare: Mötesordförande Kalle Kronberg 

  

Röstlängden justeras till 14 personer. 

  

Ansvarsfrihet innebär att avgående styrelse skall ha gjort allting styrelsen skall ha gjort.  

verksamhetsrevisorn och räkneskapsrevisorna yrkar på ansvarsfrihet. 

  

Mötet går till beslut. 

  

Mötet beslutar att styrelsen får ansvarsfrihet. 

 

§17 Proposition och motion 

Föredragande: Ludvig Karlsson 

 

Se bilaga 7. 

  

Proposition 1: Ordförande 

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 1. 

  

Proposition 2: Vice Ordförande 

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 2. 

  

Proposition 3: Kassör 

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 3. 



  

Proposition 4: Sexmästare 

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 4. 

  

Proposition 5: Vice Sexmästare 

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 5. 

  

Proposition 6: Sekreterare  

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 6. 

  

Proposition 7: Kåransvarig  

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 7. 

  

Proposition 8: Utbildningsansvarig 

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 8. 

  

Proposition 9: Informationsansvarig 

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 9. 

  

Proposition 10: Socialt Ansvarig 

  

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 10. 

  

Mötet bifaller. 

 

§18 Val av styrelse för verksamhetsåret 2021/2022 

Valberedningen är närvarande och ger sina rekommendationer och tycken angående 

kandidaterna. Kandidaterna och valberedningen har ej rösträtt under denna punkt. 

  

Mikael Subhi Aboode nominerar sig själv till kassör. 

Linus Norrman nominerar Jesper Jörgensen till kårhusansvarig. Jesper tackar nej. 

Sanne Hall nominerar Linus Norrman till socialt ansvarig. Linus tackar nej. 

  

Röstlängden justeras till 8 personer. 

  

Kandidaterna lämnar mötet. 

  

Nominerade/sökt till styrelsen: 
  

Ordförande: 

Ludvig Karlsson 

  

Vice Ordförande: 

Clara Palmer 



Melina Andersson 

Isak Sörmander 

  

Sexmästare: 

Thea Nilsson 

Ludvig Karlsson 

Clara Palmer 

  

Vice Sexmästare: 

Rebecca Schliephacke 

Clara Palmer 

  

Kassör: 

Mikael Subhi Aboode 

  

Sekreterare: 

Maja Forsman 

  

Informationsansvarig: 

Melina Andersson 

  

Utbildningsansvarig: 

Sebastian Larsen 

Ludvig Karlsson 

  

Socialt Ansvarig: 

Clara Palmer 

  

Kåransvarig: 

Oskar Lindh 

  

Valberedningens förslag: 
  

Ordförande: 

Ludvig Karlsson 

  

Vice Ordförande: 

Isak Sörmander 

  

Sexmästare: 

Thea Nilsson 

  

Vice Sexmästare: 

Rebecca Schliephacke 

Clara Palmer 

  

Kassör: 

Vakant 

  

Sekreterare: 



Maja Forsman 

  

Informationsansvarig: 

Melina Andersson 

  

Utbildningsansvarig: 

Sebastian Larsen 

  

Socialt Ansvarig: 

Vakant 

  

Kåransvarig: 

Oskar Lindh 

  

Röstning för sökta poster: 
  

Ordförande: 

Ludvig Karlsson; För: 7 Blankt: 1 Vakant: 0 

  

Vice Ordförande: 

Isak Sörmander; För: 6 Blankt: 0 Vakant: 1 

Clara Palmer; För: 1 Blankt: 0 Vakant: 1 

Melina Andersson; För: 0 Blankt: 0 Vakant: 1 

  

Sexmästare: 

Thea Nilsson; För: 7 Blankt: 0 Vakant: 0 

Ludvig Karlsson; För: 0 Blankt: 0 Vakant: 0 

Clara Palmer; För: 1 Blankt: 0 Vakant: 0 

  

Vice Sexmästare: 

Rebecca Schliephacke; För: 7 Blankt: 0 Vakant: 1 

  

Vice Sexmästare: 

Clara Palmer; För: 8 Blankt: 0 Vakant: 0 

  

Kassör: 

Mikael Subhi Aboode; För: 8 Blankt: 0 Vakant: 0 

  

Sekreterare: 

Maja Forsman; För: 8 Blankt: 0 Vakant: 0 

  

Informationsansvarig: 

Melina Andersson; För: 8 Blankt: 0 Vakant: 0 

  

Utbildningsansvarig: 

Sebastian Larsen; För: 8 Blankt: 0 Vakant: 0 

  

Socialt Ansvarig: 

Vakant 

  



Kåransvarig: 

Oskar Lindh; För: 8 Blankt: 0 Vakant: 0 

  

Mötet bifaller till den nya styrelsen. 

 

Öppen nominering öppnas för Socialt Ansvarig. 

  

Melina Andersson och Maja Forsman nominerar Alma Giöstad. Alma tackar ja. 

Thea Nilsson nominerar Louise Engström. Louise går ej att få tag i. 

Sanne Hall nominerar Linus Norrman. Linus tackar nej. 

  

Mötet är redo att gå till beslut. 

 

Socialt Ansvarig: 

Alma Giöstad, För: 4 Blankt: 4 Vakant: 0 

  

Mötet väljer Alma Giöstad till Socialt Ansvarig. 

  

Mötet bifaller. 

  

§19 Val av två ekonomiska revisorer för verksamhetsåret 2021/2022 

Pontus Danielsson nominerar Emmilie Jessen och Anna-Lena Johansson till ekonomiska 

revisorer. De är de sittande ekonomiska revisorerna och har vid tidigare tillfälle tackat ja till 

sina nomineringar. 

  

Mötet går till beslut att välja Emmilie Jessen och Anna-Lena Johansson för verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

§20 Val av verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2021/2022 

Verksamhetsrevisor Lina Rehnman rekommenderar Pontus Danielsson. Pontus godtar sin 

nominering. 

  

Mötet går till beslut att välja Pontus Danielsson till verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

§21 Godkännande av ordförande och kassör som firmatecknare 

Mötet bifaller att ordförande Ludvig Karlsson och kassör Mikael Subhi Aboode står som 

firmatecknare under verksamhetsåret 2021/2022.  

 

§22 Val av valberedning för CNaS verksamhetsåret 2021/2022 

Öppen nominering. 

  

Ludvig Karlsson nominerar Jesper Jörgensen till valberedningen. Jesper tackar nej. 

Pontus Danielsson och Rebecca Schliephacke nominerar Sanne Hall till valberedningen. 

Sanne tackar nej 

Mikael Subhi Aboode nominerar Linda Eriksson till valberedningen. Linda tackar ja. 

Ludvig Karlsson nominerar Linus Norrman till valberedningen. Linus tackar ja. 

  

Mötet går till beslut att välja Linda Eriksson och Linus Norrman till valberedning för 

verksamhetsåret 2021/2022. 



 

 

§23 Frågor uppkomna under mötet 

Vem blir nya Kjelle? 

Eric Hansson, som var det tidigare årets Kjelle, väljer Julia Sjöbäck till nästa Kjelle 

 

§24 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av mötesordförande Kalle Kronberg klockan 16:41. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________    
__________________________________________ 
Fullständig namn, mötesordförande      Fullständig namn, mötessekreterare 

 
 
 
 
 
__________________________________________                             __________________________________________ 
Fullständigt namn, justeringsperson                    Fullständigt namn, 
justeringsperson                                                       
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Bilaga 1 – Närvarolista 

 

Namn Medlem Rösträtt 

Ludvig Karlsson Ja Nej 

Linus Norrman Ja Nej 

Sanne Hall Ja Nej 

Linda Eriksson Ja Nej 

Pontus Danielsson Ja Nej 

Thea Nilsson Ja Nej 

Filip Håkansson Ja Nej 

Rebecca Schliephacke Ja Nej 

Mikael Subhi Aboode Ja Nej 

Isak Sörmander Ja Ja 

Frida Ingemansson Nej Nej 

Oskar Lindh Ja Ja 

Kalle Kronberg Nej Nej 

Clara Palmer Ja Ja 

Lovisa Jarlvi Ja Ja 

Emma Åkeson Ja Ja 

Charlott Ljung Ja Ja 

Linnea Strindh Ja Ja 

Julia Sjöbäck Ja Ja 

Maja Forsman Ja Ja 

Carl Dunbrant Ja Ja 

Nellie Jarl Ja Ja 

Theo Friström Ja Ja 

Alfred Eriksson Ja Ja 

Eric Hansson Ja Ja 

Lina Rehnman Nej Nej 

Melina Andersson Ja Ja 

Sebastian Larsen Ja Ja 

Totalt Antal: 28 Medlemmar: 25 Röstberättigade: 16 

 

  



Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse för CNaS, Verksamhetsår 2020/2021 

 

 

 

          VERKSAMHETSBERÄTTELSE      
 

 

Styrelsen

Ordförande 

Ludvig Karlsson 

070 755 99 97 

lk223bj@student.lnu.se  

styrelsencnas@gmail.com  

 

Vice ordförande 

Sanne Hall 

sh223qc@student.lnu.se  

styrelsencnas@gmail.com 

 

Sekreterare 

Mikael Subhi Aboode 

ms224yf@student.lnu.se 

 

Kassör 

Pontus Danielsson 

pd222gb@student.lnu.se  

Vice sexmästare 

Thea Nilsson 

tn222nb@student.lnu.se 

sexmastarnacnas@gmail.c

om   

 

Vice sexmästare 

Linus Norrman 

ln222xb@student.lnu.se   

sexmastarnacnas@gmail.c

om  

 

Utbildningsansvarig 

Filip Håkansson 

fh222rz@student.lnu.se  

 

 

 

Socialt ansvarig 

Rebecca Schliephacke 

rs222zk@student.lnu.se  

 

Kåransvarig 

Jesper Jörgensen 

jj223rv@student.lnu.se  

 

Informationsansvarig 

Linda Eriksson 

le222yn@student.lnu.se  

 

Ledamot 

Hampus Lindgren 

hl223ct@student.lnu.se  
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Verksamhet 

Verksamhetsåret 20/21 har varit ett annorlunda år. Året har präglats av en global pandemi och 

med det har såklart även CNaS påverkats. Fysisk kontakt med våra medlemmar har under 

stora delar av året varit omöjlig på grund av de rådande omständigheterna och har således 

varit obenägna att genomföra vissa av de uppdrag vi fått för styrelseåret: Under vårterminen 

kunde vi endast anordna ett nyktert evenemang. Sponsringen minskade då många av våra 

regelbundna samarbetspartner i år inte hade möjlighet att sponsra oss på grund av den 

ekonomiska situationen orsakad av Covid-19, och på grund av detta valde vi att inte dela ut 

anversen för introduktionen HT-2020 då de bidrag som tidigare har betalat anversen utgick.  

 

Under verksamhetsåret 20/21 har styrelsen arbetat för att gynna gemenskapen inom och 

mellan de olika naturvetenskapliga programmen som finns på 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 spelkväll och 

sittningar anordnats. Bland dessa aktiviteter har föreningen anordnat flera nyktra och gratis 

evenemang för medlemmarna. Utöver föreningens egna evenemang har även samarbeten skett 

med andra studentföreningar i syfte att stärka studentkulturen och skapa möjligheter för 

föreningens medlemmar att lära känna människor från andra föreningar. 

 

Styrelsemedlemmar har skickat relevanta representanter till samtliga möten anordnade av 

Linnékåren: Ordförande-, sexmästar- samt medlems-möten tillsammans med representanter 

från Kalmars resterande föreningar.  På mötena diskuteras frågor som berör samtliga 

föreningar vid Linnéuniversitetet i Kalmar och representanterna har arbetat för att lyfta CNaS 

röst samt stärka samarbetet mellan de olika föreningarna. 

 

Under året har föreningens expedition under flera längre perioder hållits stängd på grund av 

hälsoskäl, men de tillfällen då expeditionen har varit öppen har föreningens medlemmar 

bjudits på kaffe/te och ofta fika. Det har även i samband med detta funnits tillfällen för 

medlemmarna att köpa märken, revärer och overaller. 

 

Föreningens informationsansvarige har under verksamhetsåret förmedlat all den information 

som är relevant för våra medlemmar: Evenemang, medlemsmöten, osv, på våra sociala 

medier. Under de månader som undervisning har skett i skolans lokaler har Grodbladet 

innehållande den viktigaste informationen getts ut. 

 

Föreningens utbildningsansvarige har behållit kontakten med Unga Forskare och delgett 

överenskomna uppgifter för fortsatt samarbete. 

 

Under verksamhetsårets gång blev posterna sekreterare samt sexmästare vakant, men tillsattes 

vid fyllnadsval. Då sexmästarens huvudsakliga uppgift passerat vid tiden, beslutade styrelsen 

att istället erbjuda en post som ledamot och gå vidare men endast två vice sexmästare. 

 

Evenemang som anordnats under Verksamhetsåret 

CNaS har under året haft evenemang som främst riktar sig mot våra medlemmar. Men vi har 

även samarbetat med många av Kalmars studentföreningar för att anordna gemensamma 

evenemang.  



 

  

o Online quizkväll 

o Overalslutvigning 

o Digital Examensceremoni 

o Introduktion HT-20 

o Spelkväll  

o Oktobersfestsittning med Humanus 

o Overallinvigning 

o Ärtsoppa och punschsittning 

o Overallspyssel 

o Medlemsmöten 

o Årsmöten 
 

 

Möten 

Under verksamhetsåret har vi haft 9 styrelsemöten och 3 medlemsmöten. De två 

medlemsmötena ägde rum hösten 2020 samt årsmötet som ägde rum februari 2021. 

 

Verksamhetsåret i siffror 

Under verksamhetsåret 20/21 har CNaS haft 112 medlemmar. 

Föreningen omsatte 136.510,09kr och har under räkneåret gått -2837,09 kr. 

 

Sammanfattning av vad vi gjort under året 

 

Februari 

o Samtliga poster i styrelsen blev tillsatta 

o Ordförande och kassör blev firmatecknare 

o Första styrelsemötet 

o Presentationer för samt kontaktuppgifter till nya styrelsen placerades på anslagstavlan 

vid expen. 

Mars 

o Styrelseutbildning 

o Overallsvecka för Kalmars studentföreningar (Inställd) 

o Rödvitsittning med SPIIK (Inställd) 

 

April 

o Faddermöte 

 

Maj 

o Online quizkväll 



o Ovverallsutvigning 

o Digital Examensceremoni 

o Examenssittningen (Inställd) 

 

Juni-Juli 

o Faddermöten 

 

Augusti 

o Fadderutbildning 

o Introduktionen HT-20 

 

September 

o Beställning av overaller 

o Spelkväll 

o Medlemsmöte med fyllnadsval av sekreterare 

 

Oktober 

o Oktobersfestsittning med Humanus 

o Overallsinvigning 

o Ärt- och punschsittning 

o Overallspyssel 

November 

o Medlemsmöte med fyllnadsval av ledamot 

o Overallskväll (Inställd) 

 

December 

o Insamling till musikhjälpen 

 

Januari 

o Intervjuer (Valberedningen) 

o Balansräkning och inventering 

 

Februari 

o Sammanställning av protokoll 

o Rapport till Unga Forskare 

o Årsmöte och Inval av ny styrelse 

o Överlämning till nya styrelse 
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Bilaga 3 – Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021/2022 

 

Under verksamhetsåret 21/22 ska CNaS: 

• Bevaka de naturvetenskapliga studenternas intressen. Detta genom att vara lyhörda för 

studenters synpunkter och att arbeta för deras rättigheter, sitta med i studentkårens 

olika utskott, institutionens beredande och beslutande organ samt genom att skicka 

representanter till relevanta möten och konferenser. 

• Förmedla relevant information till medlemmarna genom CNaS sociala medier, 

Grodbladet samt CNaS-expeditionen och tillhörande anslagstavla. 

• Sköta försäljning och inköp av märken, overaller, revärer samt eventuellt annat 

material som kan behövas av en naturvetenskapligt studerande student. 

• Stå som ansvariga för minst två nyktra evenemang per termin och fortsätta att gynna 

medlemmarna med olika aktiviteter utifrån deras önskemål. 

• Se till att CNaS-anversen ges ut till alla nya studenter inför hösten 2021. 

• Gå på Linnékårens interna utbildningar. 

• Stå som huvudansvariga för CNaS introduktion. 

• Arbeta för att behålla och förbättra kontakten med Linnéuniversitetets övriga 

studentföreningar. 

• Skicka huvudfaddrar på utbildning inför introduktionen. 

• Arbeta för att främja gemenskapen mellan de olika programmen på fakulteten. 

• Arbeta aktivt för att visa upp CNaS för fakultetens studenter. 

• Försöka bibehålla och öka sponsringen. 

• Ansvara för överlämningen till ny styrelse. Detta genom möten, vägledning samt en 

viss överlappningstid. 

• Främja overallsanvändandet genom olika aktiviteter. 

• Fortsätta arbetet med att sy ihop tidigare års metamorfosmärken.  

• Senast en månad efter årsmötet ha satt samman och anslagit bilder samt 

kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar på CNaS-expen. 

• Bibehålla kontakten med Unga Forskare för att ge CNaS medlemmar en möjlighet för 

ökad vägledning vid projektarbete samt ökad kontakt med yrkeslivet.  

• Ta bilder under introduktionsveckorna och efter introduktionen ordna ett digitalt 

collage med bilder.  
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Bilaga 4 – Balans- och resultat-rapport 
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Bilaga 5 – Revisionsberättelse 
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Bilaga 6 – Budgetförslag från styrelsen inför verksamhetsår 2021/2022 

  

Budget för verksamhetsåret 2021/2022 

CNaS (Calmare Naturvetenskapliga Studentförening)

Budget för verksamhetsåret 2021/22 intäkter

Försäljning overaller m tillbehör (märken, revärer) 28 000,00 kr

Försäljning Fadder t-shirt, styrelsejackor 8 000,00 kr

Försäljning biljetter/anmälan aktiviterer 90 000,00 kr

Uthyrning av ljudutrustning 500,00 kr

Medlemsavgifter 11 000,00 kr

Bidrag och sponsring 8 000,00 kr

Övriga ersättningar och intäkter 7 000,00 kr

Summa rörelseintäkter 152 500,00 kr

Budget för verksamhetsår 2021/22 KOSTNADER

Inköp overaller m tillbehör (märken, revärer) -33 000,00 kr

Inköp Fadder t-shirt, styrelsejackor -9 000,00 kr

Inköp mat & dryck -7 500,00 kr

Kostnader aktiviteter (sittningar & evenemang) -100 000,00 kr

Övriga kostnader (avgifter och förbrukningsinventarier) -3 000,00 kr

Summa rörelsekostnader -152 500,00 kr

Beräknat resultat 0,00 kr
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Bilaga 7 - Propositioner  

 

Proposition 1: Ordförande  

Ordförande leder styrelsens arbete och ser till att arbetsbördan fördelas på ett effektivt sätt. 

Ordförande har det yttersta ansvaret att styrelsen arbetar enligt verksamhetsplanen och 

föreningens stadgar. Det åligger ordförande att kalla till styrelse-, medlems- och års-möte(n) 

och att dessa genomförs korrekt. Tillsammans med kassör är ordförande ansvarig för 

föreningens ekonomi och ska tillsammans med kassör stå som firmatecknare enligt §7.6. Inför 

årsmötet ansvarar ordförande för att upprätta en verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

och en verksamhetsplan inför nästkommande verksamhetsår.  

 

Proposition 2: Vice ordförande  

Vice ordförande ansvarar tillsammans med ordförande för att leda styrelsen och att styrelsen 

agerar på ett korrekt sätt. Vice ordförande ska vara behjälplig ordförande i dess arbete och 

ansvarar tillsammans med ordföranden för styrelse-, medlems- och årsmöte(n). Om 

ordförande avsäger sitt uppdrag tar vice ordförande över ordförande rollen och tillhörande 

ansvar.  

 

Proposition 3: Kassör  

Kassör ansvarar tillsammans med ordförande för föreningens ekonomi och ska tillsammans 

med ordförande stå som firmatecknare enligt §7.6. Kassör sköter föreningens bokföring enligt 

föreningens stadgar och svensk lag. Inför årsmötet ansvarar kassör för att skriva en 

ekonomisk rapport till verksamhetsberättelsen och ska senast en månad innan årsmötet 

överlämna uppgifter för föregående räkenskapsår till de ekonomiska revisorerna. På årsmötet 

ska kassör även redovisa balans- och resultatrapport för föregående räkenskapsår samt 

presentera ett budgetförslag inför nästkommande verksamhetsår. 

 

Proposition 4: Sexmästare  

Sexmästare ansvarar för att planera och genomföra föreningens festliga tillställningar. 

Sexmästare ska planera en introduktion inför varje höst och har huvudansvaret att 

introduktionen genomförs enligt planering. 

 

Proposition 5: Vice Sexmästare  

Vice sexmästare ansvarar, under ledning av sexmästaren, för att planera och genomföra 

föreningens festliga tillställningar. Vice sexmästare ska vara behjälplig sexmästaren i dess 

arbete och ansvarar tillsammans med sexmästaren för höstterminens introduktion. 

 

Proposition 6: Sekreterare  

Sekreterare har ansvaret att protokoll förs på samtliga styrelse-, medlems-och års-möte(n) och 

att justerat protokoll undertecknad av mötesordförande, mötessekreterare samt 

justeringsperson(er) laddas upp på föreningens hemsida senast 2 veckor efter mötet. 

 

Proposition 7: Kåransvarig  

Kåransvarig ska engagera sig i etableringen samt driften av ett kårhus i Kalmar.  

 

Proposition 8: Utbildningsansvarig  
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Utbildningsansvarig verkar som en kompletterande länk mellan studenter och lärare och ska 

lyfta studenternas åsikter i utbildningsrelaterade frågor till universitetet. Utbildningsansvarig 

har även ansvar för att ha regelbunden kontakt med Linnékårens utbildningsbevakare.  

 

 

Proposition 9: Informationsansvarig  

Informationsansvarig ansvarar för föreningens informationskanaler och att dessa regelbundet 

uppdateras med information som är relevant för föreningens medlemmar.  

 

Proposition 10: Socialt Ansvarig  

Socialt ansvarig ansvarar för att planera och genomföra föreningens nyktra aktiviteter. 

 


