
Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 
Datum 22/4-2021
 

Styrelsemöte – CNaS 
 

Närvarande: Se Bilaga 1. 

§1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas 17:05 av ordförande Ludvig Karlsson 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Ordförande nominerar sig själv, Ludvig Karlsson, till mötesordförande och Maja Forsman till 
mötessekreterare.
Mötet går till beslut. Mötet godkänner Ludvig Karlsson till mötesordförande och Maja 
Forsman till mötessekreterare. 

§3 Val av två justeringspersoner och rösträknare 
Ordförande nominerar Melina Andersson och Isak Sörmander till justeringspersoner och 
rösträknare.
Mötet går till beslut. Mötet godkänner. 

§4 Mötets behöriga utlysande 
30:e mars utlystes mötet på Facebook och Instagram. 

§5 Inadjungering 
Ordförande föreslår Axel Lundin får yttrande-, närvaro- och yrkanderätt under hela mötet.
Mötet går till beslut. Mötet godkänner. 

§6 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen gjordes publik en vecka innan mötet och skickades ut i mötets evenemang.
Alla sedvanliga punkter finns med samt punkt §9 Fyllnadsval Vice Sexmästare. 

§7 Justering av röstlängd 
15 personer är närvarande på mötet, varav 5 stycken har rösträtt. 
Mötet går till beslut att förlänger röstlängden till 5 personer. 

Sekreterare Maja Forsman

Datum: 22/4-2021 
Tid: 17:00 
Plats: Zoom
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§8 Information från Linnékåren 
Studiebevakare Axel Lundin berättar att prefektrekryteringen har annonserats och att 
bekräftelser kommer att skickas ut så snart som möjligt. 
Kommande vecka ska kårvalet öppna, dvs. val av kommande kårstyrelse.
De 5 lediga poster förtroendevalda har sökts men Axel vet ej vem som sökt som studiesocialt 
ansvarig eller studiebevakare.

Mötet går till beslut att lägga informationen till handlingarna.

§9 Fyllnadsval Vice Sexmästare 
Alla nominerade har tackat nej.
Mötet går direkt till öppen nominering. Ingen nomineras.
Mötet bifaller. 

§10 Motion 
Ej fått in några motioner. 

§11 Proposition 
Inga propositioner från styrelsen. 

§12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§13 Mötet avslutas 
Mötet avslutas 17:21 av ordförande Ludvig Karlsson 

___________________________________________	 	 		__________________________________________	
Fullständig	namn,	mötesordförande	 			 		Fullständig	namn,	mötessekreterare	

__________________________________________																													__________________________________________	
Fullständigt	namn,	justeringsperson																														Fullständigt	namn,	justeringsperson																																																							
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