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Styrelsemöte – CNaS 
 

Närvarande: 

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

§1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas 17:01 av ordförande Ludvig Karlsson. 

§2 Inadjungering 
Ingen inadjungering genomförs. 

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

§4 Val av justeringsperson 
Alma Giöstad nominerar sig själv till justeringsperson. 
Mötet godkänner. 

§5 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen gjordes tillgänglig för samtliga styrelsemedlemmar tidigare under dagen (8/6). 
Mötet godkänner dagordningen. 

§6 Rapporter från styrelsen 
Ordförande - Har sammanställt information från CNaS, Humanus och S.M.I.S.K och 
vidarebefordrat denna till MyMoodle-ansvarig på skolan. Informationen kommer att 
publiceras i syfte att visa upp vår förening för höstens blivande studenter. 
Arbetet med sponsring fortsätter. Ordförande har kontaktade tryckeriet men har ännu ej fått 
besked om när det senast måste skickas in. 

Sekreterare Maja Forsman

Datum: 08/06-2021 
Tid: 17:00 
Plats: ZOOM
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Man har fått in alla påskrifter gällande telefonambassadörer. Uppringningen kommer att ske 
under perioden 16-23 juli och varje telefonamabassadör kommer att ringa ca 40-50 samtal/
person. Vill man ha mer information kring arbetet kan ordförande eLudvig Karlsson 
kontaktas. Ett möte med alla telefonambassadörer kommer att hållas i början av juli. 

Sekreterare - Publicerat protokoll från föregående styrelsemöte på CNaS hemsida. 

Socialt ansvarig - Ingen uppdatering. 

Kassör - Har hämtat ut styrelsejackor och lagt i expen för styrelsemedlemmar att hämta. 
Håller på att ordna upp bankkontot men banken säger sig ha fått olika underskrift på papperna 
och kopiorna så detta har nu skickats in på nytt. 

Utbildningsansvarig - Meddelar att Axel Lundin ska avgå som utbildningsbevakare. 

Informationsansvarig - Är i kontakt med ordförande gällande den nya CNaS-anversen. Utöver 
det publiceras regelbundet info om evenemang och dylik på CNaS Facebook och Instagram. 

Kårhusansvarig - Från föregående styrelsemöte tog kårhusansvarig med sig två frågor till 
nästkommande kårhusmöte. En fråga var kring representanter i styrelsen och vare sig de 
skulle bli valde till en post direkt eller först bli invalda i styrelsen och sedermera bli tilldelad 
en post. Svaret från kårhusmötet är att man blir invald i styrelsen och därefter föreslår 
valberedningen den invalde till en specifik post. Detta följs upp av en röstning. De som ej är 
styrelsemedlemmar blir direkt invalda till en position. 
Nästa fråga var kring vad begreppet jävig egentligen innebär. Det innebär att man ej är partisk 
från sin förenings sida. En representant från en viss förening får inte rösta i vissa frågor där 
den specifika föreningen kan vinna på det på något vis.  
Kårhusansvarig presenterar även ett dokument om pubutskottet vilket innehåller information 
om dess ansvarsområden, olika huvudansvar (ska finnas 7st huvudansvariga som ska se till att 
pubutskottet utför sitt arbete korrekt) och pubutskottets medlemmar (hur man blir medlem 
samt vilka förmåner man får ta del av). 
Under nästkommande vecka hålls nästa kårhusmöte. Att fundera på tills dess var vilket namn 
kårhusets styrelse hade kunnat ha. 
Ingenting står klart med lokal för det nya kårhuset men det man vet är att det i alla fall är på 
gång. 

Sexmästare - Har lagt upp en plan för en eventuell digital nollning tillsammans med 
ordförande. Utöver det har det ordnats med taggvideo som ska läggas ut inför nollningen för 
de nya studenterna, spexplanering inför höstens sittningar samt inspelning av ”På Spåret” ala 
Kalmar med Kung Kjelle som planeras användas på sittning och därav ska sexmästeriet nu 
ordna med projektor som kan användas till detta. 
I faddergruppen på Facebook pågår en omröstning om när nästa faddermöte ska ske. 

Sekreterare Maja Forsman



Calmar Naturvetenskapliga Studentförening 
Datum 08/06-2021

§7 Information från ordförandemötet 
Mötet hölls i slutet av maj. 
Ordförande påminner igenom om att bli buddie och stödja utländska studenter. Mer info finns 
på Linnékårens hemsida. 
Ny studiesocialt ansvarig och utbildningsbevakare har valts in och kommer att ersätta Frida 
Ingemansson respektive Axel Lundin.  
Man nåddes också under mötet av informationen att en före detta Kalmarelev, nuvarande 
Växjöelev, har gått bort.    

§8 Information från sexmästare 
Allt relevant togs upp under punkten §6 Rapporter från styrelsen.  

§9 Dagordningspunkter 
Inga dagordningspunkter. 

§10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
Ordförande föreslår att styrelsens samtliga medlemmar träffas över zoom under sommaren 
innan nollningen startar. 

§11 Nästa möte 

§12 Mötet avslutas 
Mötet avslutas 17:27 av ordförande Ludvig Karlsson. 

___________________________________________	 	 		__________________________________________	
Fullständig	namn,	mötesordförande	 			 		Fullständig	namn,	mötessekreterare	

__________________________________________	
Fullständigt	namn,	justeringsperson

Sekreterare Maja Forsman
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