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Styrelsemöte – CNaS 
 

Närvarande:  

Ordförande - Ludvig Karlsson
Vice ordförande - Isak Sörmander
Sexmästare - Thea Nilsson
Vice Sexmästare - Posten saknar ledamot
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 17:03 av ordförande Ludvig Karlsson. 

Ordförande berättar att Rebecka Schliephacke har avgått från sin post som vice sexmästare 
(se Bilaga 1). 

§2 Inadjungering 
Rebecka Schliephacke inadjungeras. Mötet godkänner. 

§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 
Thea Nilsson nominerar sig själv till justeringsperson. Mötet godkänner. 

§5 Godkännande av dagordningen 
Ordförande föreslår att punkten ”Kårhuset och dess struktur” läggs till under §9 
Dagordningspunkter. Mötet godkänner. 
Mötet godkänner dagordningen.  

Sekreterare Maja Forsman
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§6 Rapporter från styrelsen 
Ordförande - Haft kontakt med apoteksgruppen, som även tidigare har varit en kontakt då vi 

har farmaceuter som arbetar på apotek. Apoteksgruppen ville däremot ha kontakt med 

kursansvariga på farmaceutprogrammet.  

Stadgarna har uppdaterats. 

Socialt ansvarig - Svaren från enkäten kring nyktra evenemang har kollats igenom. Eventuellt 

ska ett gemensamt digitalt event planeras med sexmästarna. 

Informationsansvarig - Bild och skriftlig presentation av styrelsen 21/22 har publicerats på  

Instagram.  

Utbildningsansvarig - Ingen info 

Sekreterare - Föregående styrelsemötesprotokoll har publicerats på CNaS hemsida. Sidan 

SmallPDF används för att signera protokoll digitalt.  

Sexmästare - Två sexmästarmöten med övriga föreningar och LEK har hållits. Där har det 

diskuterats bland annat datum för kårkvällar under nollningen, LEK’s rekommendationer för 

aktiviteter och lekar, planering av nollning, fadderansökan (hittills ca 24 st 

intresseanmälningar), funderingar kring examensceremoni, föreningarnas inspelade danser 

som ska publiceras på en ny, enskild instagramsida. Det finns även en kontakt med SPIIK och 

Karolin angående gemensamma aktiviteter under nollningen.  

§7 Information från ordförandemötet 
Buddieprogrammet som finns som stöd för utbytesstudenter att knyta kontakter i Sverige. 
Ansökan till att bli buddie är frivillig. 
Evenemang med under 8 deltagare måste godkännas av Linnékåren. Det är viktigt att hjälpa 
varandra föreningar emellan så att ingen förening isoleras. 
Några förslag på aktiviteter som kan genomföras har behandlats. 

§8 Information från sexmästare 
Inga kommande evenemang att informera om. 

§9 Dagordningspunkter 
Åtgärdslista för sexuella trakasserier - Vice sexmästare Clara presenterar ett dokument 
angående rekommendationer och handledning för CNaS styrelse vid händelse av sexuella 
trakasserier under CNaS-bedrivna event. Dokumentet innehåller rekommendationer från 
studenthälsan och polisen samt stödnummer och råd för den som handleder i situationen. 
Förslaget med en förtroendeperson på CNaS event läggs fram - eventuellt kan den som är 
nykterfadder också ta rollen som förtroendeperson. 
Dokumentet ska läsas igenom av respektive styrelsemedlem och sedan förslagsvis skrivas ut 
och placeras i expen. 

Sekreterare Maja Forsman
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Kårhuset och dess struktur - Kårhusgruppsmöte tillsammans med LEK och kårhusansvariga 
från övriga föreningar har tagit plats. LEK har lagt fram exempel på hur man kan starta igång 
ett kårhus igen samt hur det då skulle kunna styras och drivas. Kårhusansvarig Oskar 
presenterar dokumentet. Dokumentet behandlar Linnékåren vision av ett kårhus vilket är en 
mötesplats för studenter på Linnéuniversitetet. Kåren har ett avtal med Kalmar kommun kring 
utvecklingen av ett kårhus. Det behandlar även kårhusgruppens sammansättning, 
beslutsprocessen angående lokal, gemene students engagemang och vidtaganden vid uteblivet 
engagemang. Dessutom skall följande frågor prioriteras inom den närmsta framtiden; Vem/
när/hur ska arbeta på ett kommande kårhus? Vilka delar behövs i ett kårhus? Hur ska 
ledningen av kårhuset se ut?  
   
Linnékårens har lagt fram två förslag på kårens styrelseuppsättning.  
Förslag 1: Oberoende styrelse - En styrelse bestående av föreningsoberoende ledamöter där 
alla har varsin specifik roll i styrelsen. Utbildningsföreningarna blir styrelsens 
samarbetspartners snarare än en del av styrelsen. Jobbveckorna är uppdelade efter respektive 
förening. Varje förenings ansvar blir att hitta jobbare.  
Förslag 2: Representerande styrelse - Styrelsen består av två ledamöter från respektive 
utbildningsförening. Posterna ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, vice 
ekonomiansvarig och sekreterare fylls, resterande styrelsemedlemmar är ledamöter. 
Jobbveckorna är uppdelade efter respektive förening. De två representanter från en viss 
förening är ansvarige de veckor då deras förening har jobbvecka. Föreningens ansvar är att 
hitta representanter samt jobbare till föreningens jobbveckor. 
På kårhusgruppsmötet diskuteras dessutom en hybridversion av en oberoende och 
representerande styrelse. Den skulle innebära att en person från varje förening blir ledamot i 
kårstyrelsen, sedermera kan vilken student som helst söka till resterande styrelsepositioner.  

Styrelsen fattar beslutet att man vill ha en föreningsgemensam jobbpool till kårhuset samt att 
man vill ha en hybridversion av en representerande och oberoende kårstyrelse. 
Resultatet från omröstningen presenteras av kårhusansvarig på nästa kårhusgruppsmöte som 
äger rum 30/3-21. 

Utöver kårhusansvarig Oskar Lindh behövs ytterligare en representant från CNaS styrelse 
som kan vara med på kårhusmöten, i synnerhet då Oskar inte har möjlighet att medverka. Isak 
Sörmander föreslår sig själv. Mötet godkänner.   

Styrelsejackor / tröjor - Styrelsejackor kostar 480kr och betalas av köparen själv, föreningen 
har inte stöd till att bekosta detta. Finns inget krav att som styrelsemedlem köpa en jacka då 
den bekostas av varje enskild individ. Jackor från före detta styrelsemedlemmar ska läggas i 
expen för utprovning av storlek. Man får en fadder t-shirt gratis, vill man ha fler för ombyte 
bekostas de av varje enskild person (ca 150kr).  

Overaller - Ordförande har varit i kontakt med företaget studentovve.se för att eventuellt 
börja beställa overaller därifrån (leverans och overalltryck ingår). Ett exemplar ska beställas 
innan vidare beslut om byte av ovveralleverantör tas. 

Sekreterare Maja Forsman
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§10 Övriga frågor 
Sexmästare Thea presenterar ansvarsutbildningen inför nollningen. Utbildningen är främst ett 
verktyg/hjälpmedel för sexmästare och vice sexmästare men det är även okej om övriga 
styrelsemedlemmar vill delta. Utbildningen är 7/4 eller 21/4, 16:00-18:30. 
Vid intresse eller övriga frågor ska sexmästare Thea kontaktas.    

§11 Nästa möte 
Ordförande förelår att det publiceras en omröstning kring datum för nästa möte 1-2 veckor 
innan mötet tar plats. 
Kårhusansvarig föreslår ex; första tisdagen i månaden. Mötet röstar för att ha styrelsemöten 
första tisdagen varje månad. Nästa möte blir således 4/5-21. 
Medlemsmöte med fyllnadsval för Rebecca tar plats 22/4-21.  

§12 Mötet avslutas 
Mötet avslutas 18:56 av ordförande Ludvig Karlsson. 

Bilagor 

Bilaga 1: 

Sekreterare Maja Forsman
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__________________________________________	 	 		__________________________________________	
Fullständig	namn,	mötesordförande	 			 		Fullständig	namn,	mötessekreterare	

__________________________________________	
Fullständigt	namn,	justeringsperson

Sekreterare Maja Forsman
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