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Styrelsemöte – CNaS 
 

Närvarande: 

Ordförande - Ludvig Karlsson
Vice ordförande - Isak Sörmander
Sexmästare - Thea Nilsson
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 19.03 av ordförande Ludvig Karlsson 

§2 Inadjungering 
Ingen inadjungering genomförd. 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Ludvig nominerar sig själv till mötesordförande och Maja Forsman till mötessekreterare.
Mötet godkänner. 

§4 Val av justeringsperson 
Oskar Lind nominerar sig själv till justeringsperson. 
Mötet godkänner. 

§5 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen skickades ut 01-05-2021.
Mötet godkänner dagordningen. 

§6 Rapporter från styrelsen 
Ordförande

• Medlemsmöte har genomförts där agendan var att fylla den tomma platsen som vice 
sexmästare. Ingen av de nominerade tackade ja och ingen nominerades på mötet. 
Posten står fortfarande tom. Inför mötet skickade ordförande ut protokoll. 

Sekreterare Maja Forsman

Datum: 04/05-2021 
Tid: 19:00 
Plats: ZOOM
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• Sponsringsarbetet är  i full gång. Ett flertal sponsorer från förgångna år är intresserade. 
Det förefaller att vi kan få ihop 6’000-7´000 kr. Detta är en markant ökning från i fjol 
då knappa 1000 kr gick till föreningen från sponsring. Det återstår att ytterligare att 
skriva kontrakt samt planera in när och var vi ska utföra samarbetet med varje enskild 
sponsor. 

• Ordförande och vice ordförande har varit på ordförandemöte. 
• Sedan förra hösten har ordförande Ludvig Karlsson varit i kontakt med en 

administratör på FHL, vilket är vår fakultet. Ordförande har varit i kontakt med Peter 
Lewis, programansvarig för optikerprogrammet, kring att höra av sig till FHL. Under 
fliken “Välkomstinformation” på MyMoodle  har CNaS fått en egen flik bland övriga 
studentföreningar, där vi som förening kan publicera information om oss som nya 
studenter på Linnéuniversitetet kan ta del av. Ordförande ska sitta med i möte med 
Humanus och S.M.I.S.K för att komma överens om ett gemensamt upplägg.  

Kassör 
• Förnyat medlemskap hos WordPress  
• Deklarerat för CNaS 
• Väntar på brev från Nordea för att kunna skriva över Ludvig och Mikael som 

firmatecknare. 
• I och med att kassör Mikael Subhi Aboode inte skrivits över som firmatecknare ännu 

kan han ej ge en uppdatering om CNaS ekonomiska läge. Man vet däremot att 
föreningen ligger +14’000 kr. 

Sexmästare 
• Pluggkväll med frågestund planerat tillsammans med socialt ansvarig. Eventet blev 

lyckat. 
• Spelkväll 
• Planering inför nollningen. Den info som togs upp på faddermötet är det som vidare 

fortsätter planeras (schema, aktiviteter, lokaler etc. inför nollningen). 
• Möte med Karolin 06-05.2021 för att planera såpaolympiaden som kommer att ske 

under nollningen. 
• Har ordnat med examensceremonin för treorna som kommer att ske digitalt. 
• Karolin bjuder in CNaS till att vara med på ett onlineevent 27/5 kl. 19.00. Det kommer 

där att spelas Among Us. Sexmästarna lägger fram frågan om någon i CNaS styrelse 
är intresserad av att delta på detta event som ansvarig från CNaS.  

Sekreterare
• Har publicerat de senaste protokollen på CNaS hemsida samt skrivit ut dessa 

protokoll. 

Sekreterare Maja Forsman
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Utbildningsansvarig 
• Har möte 6/5, kommer det upp något där skickar utbildningsansvarig Sebastian Larsen 

detta i styrelsens chatt. 

Kommunikationsansvarig
• Har uppdaterat Instagram och Facebook utefter order från ordförande och sexmästare.  
• Börjat skriva på CNaS-anversen. 

Socialt ansvarig 
• Plugg- och spelkväll tillsammans med sexmästarna. 

Kåransvarig
• Kårhusansvarig kunde ej vara med på senaste kårhusmötet, istället medverkade Vice 

ordförande Isak Sörmander.  
• Kårhusansvarig presenterar nu förslag till upplägg av Kårhuset enligt dokument 

framtaget av Linnékåren. 
Dokumentet behandlar; föreningens verksamhetsår och ändamål, medlemskap, 
medlemsföreningar, styrelsens uppgift och sammansättning, representanter från 
samarbetsföreningar, medlemmar från kårhusföreningen och deras uppgift, jäv, 
ansvarsfördelning mellan styrelse och samarbetsföreningar, att göra om jobbpoolen 
till pubutskott vilket gör att föreningen inte är ansvarig för pubutskottet och 
föreningens uppgift har koll på vilka som är ansvariga för pubutskottet och slutligen 
vilka förmåner jobbare på Kårhuset ska få - kårhusansvarig Oskar Lindh föreslår 
gratis inträde eller gratis mat vid jobbtillfälle. Ordförande Ludvig Karlsson föreslår 
dryckeskort, dvs. en viss summa du kan köpa dricka för som du själv kan fördela, 
samt VIP-klubb vilket innebär företräde vid ingång. Detta skulle kunna öka statusen 
och locka fler att boka upp sig på jobbpass. 
Två frågor kring dokumentets formulering uppstår från ordförande. Dels rör 
funderingen om tanken med representanter från utbildningsföreningarna är att man 
blir vald till en post direkt eller först blir invald och sedermera tillvald en post samt 
om man själv väljer en post eller blir tilldelad den. Och dels önskas ett 
förtydligande av vad jävigheten faktiskt skulle innebära i form av yttrande- och 
yrkanderätt.  Kårhusansvarige tar med sig dessa frågor till nästkommande 
kårhusmöte för förtydligande.   

Sekreterare Maja Forsman
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§7 Information från ordförandemötet 
Mötet tog plats 29/4-21. Tydliga uppmaningar gavs om att ej hitta på aktiviteter på valborg 
pga. de nya, striktare restriktionerna i Kalmar som gäller fram till 15/5.
Ordförande fick mer information kring årsmötet som sker 17/5 eller 18/5. Det finns en enkät 
tillgänglig på Facebook. På mötet får man en inblick i vad som pågår dels i Kalmar och dels i 
Linnékåren. Om någon i CNaS styrelse har möjlighet att medverka uppmanas de till det.   
Två gånger/år kan CNaS ta emot pengar från Linnékåren genom att de sponsrar ett av våra 
evenemang i utbyte mot att vi gör reklam för dem. I höstas på oktoberfesten arrangerades 
detta och på så vis kunde biljettpriserna reduceras med 30 kr/styck.   

§8 Information från sexmästare 
Kommande - Sexmästarmöte 6/5. Ansvarigutbildning 5/5. 

§9 Dagordningspunkter 
• Telefonanbassadör -Ringa till nya studenter för att ge dem en första introduktion till 

Kalmar, Linnéuniversitetet och CNaS. Uppdraget kommer från Linnéuniversitetet.  
CNaS tjänar 17 kr/samtal. Förra året samlade man ihop ca 7’000 kr. 
Informationstillfälle kring detta 3/6-21 kl. 15:30-16:30. Samtalen delas upp så att man 
ringer lika många samtal/person.Vice sexmästare Clara Palmer informerar om att 
frågor kring dyslexi kan hänvisas till henne.

§10 Övriga frågor 
Kåransvarig undrar hur lång tid huvudfadderparen har på sig att förbereda aktiviteterna inför 
nollningen. 
Idéerna ska presenteras på nästkommande faddermöte vilket med störst sannolikhet blir andra 
veckan i juni.  

§11 Nästa möte 
Första tisdagen i juni är 1/ 6-21. Då det är en tentafylld period väljer styrelsen att skjuta upp 
nästa styrelsemötet till veckan efter andra tisdagen i juni (8/6-21). Tiden som preliminärbokas 
kl. 17:00.  

§12 Mötet avslutas 
Mötet avslutas 19.44 av ordförande. 

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

__________________________________________	
Fullständigt	namn,	justeringsperson

Sekreterare Maja Forsman


