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Styrelsemöte – CNaS 
 

Närvarande:  

Ordförande - Ludvig Karlsson
Vice ordförande - Isak Sörmander
Sexmästare - Thea Nilsson
Vice Sexmästare - Rebecca Schliephacke
Vice Sexmästare - Clara Palmer
Informationsansvarig - Melina Andersson
Kåransvarig - Oskar Lindh
Utbildningsansvarig - Sebastian Larsen
Socialt ansvarig - Alma Giöstad
Kassör - Mikael Subhi Aboode
Sekreterare - Maja Forsman

§1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas 18:03 av ordförande Ludvig Karlsson 

§2 Inadjungering 
Ingen inadjungering utförd 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Ludvig Karlsson nominerar sig själv till mötesordförande och Maja Forsman till 
mötessekreterare. 
Mötet utser Ludvig Karlsson till ordförande.
Mötet utser Maja Forsman till sekreterare. 

§4 Val av justeringsperson 
Mikael Subhi Aboode nominerar sig själv till justeringsperson, mötet godkänner.  

§5 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkänner dagordningen. 

§6 Rapporter från styrelsen 
Inga rapporter från styrelsen behandlas då detta var det första styrelsemötet med CNaS nya 
styrelse 21/22.
Respektive styrelsemedlem presenterade kort sin post.

Sekreterare Maja Forsman

Datum: 1/3-2021 
Tid: 18:00 
Plats: Zoom
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§7 Information från ordförandemötet 
- Ordförande utlyste intressekoll inom styrelsen vad gällde studierepresentation i Linnékåren. 
Att sitta som studierepresentant skulle innebära möten ca en gång per månad, vid varje möte 
för man en ersättningssumma. Som uppgift har man att förmedla studenternas åsikt kring sin 
utbildning. Vid intresse skall ordförande kontaktas. 
- Kårhusansvarig har haft överlämning men mer information kring kårhuset kommer inom en 
snar framtid. Ordförande informerar om att det är på agendan att lägga om upplägget inom 
kårhuset. B.la. kommer det i framtiden endast vara en representant från respektive förening 
samt mer struktur inom kårhusets verksamhet. En mer specifik definition av vad 
kårhusgruppen gör och vad de kan göra är under arbete. I dagsläget är Kalmar ESS något 
begränsade då de bundit upp sig i ett avtal med en krögare som gör att de inte kan gå med i 
någonting nytt. 
- CNaS styrelse ska utgå ifrån att det blir en nollning hösten 2021. Däremot ska det läggas 
upp flera olika planer för att vara förberedda på alla möjliga scenarion och restriktioner som 
kan uppkomma under tidens gång.  

§8 Information från sexmästare 
- Inget sexmästermöte utfört än.
- Informationen från Linnékåren är hittills att nollning ska börja planeras, b.la. ska 
fadderansökan öppna inom en snar framtid. 

§9 Dagordningspunkter 
Vad händer nu 
- Inga sittningar kan planeras eller utföras under våren 2021 pga de nuvarande restriktionerna 
från Folkhälsomyndigheten.
- Onlineevenemang läggs fram som alternativ till exempelvis ovvepyssel, sittningar etc. 
- Planering för när corona lugnar sig ska ta vid
- Mikael och Ludvig ska skrivas över som firmatecknare
- Fadderansökan skall öppna 
- Informationsansvarig informerar om hur fotograferingen till CNaS Instagramsida ska 
utföras. Varje styrelsemedlem har fotografering ensam, för att undvika trängsel. 
Informationsansvarig påminner också om att fylla i enkät inför presentation av styrelsen på 
Instagram. 
- Socialt ansvarig har gjort en enkät utsedd för CNaS medlemmar kring vilka aktiviteter 
medlemmarna vill ha både online och i verkligheten när coronasituationen är lugnare. 
Enkäten kommer att publiceras på CNaS sociala medier inom de närmsta dagarna.
- Vice sexmästare Rebecca informerar om ett tidigare möte angående invigningsceremonin av 
studentkajen. Arrangörerna är intresserade av att veta vad studenterna vill ha för liveartist på 
plats under ceremonin samt vilka evenemang man vill ha vid invigningen, ex. picknick. 
Preliminärt datum för invigningsceremonin är 7/3, eventuellt i september beroende på vilka 
restriktioner som uppkommer. 

Sekreterare Maja Forsman
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§10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§11 Nästa möte 
Inget datum bestäms. Omröstning om datum och tid kommer att publiceras på Facebook inför 
nästa styrelsemöte.  

§12 Mötet avslutas 
Mötet avslutas 18:42 av ordförande Ludvig Karlsson 

___________________________________________	 	 		__________________________________________	
Fullständig	namn,	mötesordförande	 			 		Fullständig	namn,	mötessekreterare	

__________________________________________	
Fullständigt	namn,	justeringsperson

Sekreterare Maja Forsman


