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Styrelsens verksamhetsplan 2014

Kalmar nations syfte är att “skapa en miljö som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och 
personliga utveckling” (stadgarna 1.1). Detta har nationen gjort på olika sätt i olika tider, men 
sedan lång tid tillbaka är viktiga delar i vårt vinnande koncept: bostäder, stipendier, kulturella 
aktiviteter och restaurangverksamhet. Alla dessa är populära och passar in på olika sätt in i vårt 
syfte. Vi har de senaste åren sett ett kraftigt ökat intresse för nationens verksamhet. Det märks 
genom fler nya medlemmar, fler deltagare i aktiviteter, fler besökare på pub och klubb samt sist 
men inte minst en mycket bättre ekonomi! Detta är fantastiskt roligt, men betyder också att vi 
måste fundera på hur nationens organisation klarar att hantera detta så bra som möjligt.

Vi tror att nyckeln till att lyckas med detta är att vara flexibel och ge möjlighet för medlemmarna 
att förverkliga sina idéer, ty nationen drivs ju av studenter för studenter. Vi vill därför under 2014 
fortsätta driva dagens populära aktiviteter, samtidigt som vi håller dörren öppen för nya initiativ. 

Detta är styrelsens plan för hur 2014 ska drivas för att bli så framgångsrikt som möjligt för 
nationen. Styrelsen vill dock påminna att detta vi vill ha godkänt är just en plan - om förhållanden 
ändras så kan vi behöva tänka om.

Medlemsverksamhet

Aktiviteter & förmåner för medlemmar
Nationshuset ska vara öppet och tillgängligt under terminerna för medlemmarna för studier, 
umgänge eller bara att vara. Under året ska ett arbete med att göra nationen mer studievänligt 
genomföras. Under sommartid har nationen begränsade öppet – och mottagningstider, vilka 
anslås i huset samt på hemsidan.
Det ska vara lätt att engagera sig i nationens verksamhet och denna ska spegla medlemmarnas 
intressen. Vi ska under året erbjuda våra medlemmar idrott, teater, spex, kör, Knally, fotogrupp, 
blandbandgrupp, kaplan och kulturella aktiviteter samt övrig verksamhet som medlemmarna 
visar intresse för och styrelsen finner lämpligt. Nationen ska vara öppen för nya aktiviteter och 
det ska vara tydligt även för annars inte aktiva medlemmar vart de ska vända sig med idèer. Vi 
ska under året ge våra aktivitetsansvariga ämbetsmän större frihet att själva planera 
aktiviteternas ekonomi, vilket vi tror kan ge bättre utlopp för deras kreativitet.
Under våren ska en teaterföreställning sättas upp offentligt.
Nationen ska ta emot och välkomna nya studenter enligt recentiorsplanen.
Det ska beredas plats i nationsgraven till medlemmar som önskar jordfästas där och ordnas 
kransnedläggning på Alla helgons dag.

Stipendier & bostäder
Vi ska dela ut stipendier enligt stipendiernas statuter samt fortsätta förmedla bostäder.
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Information & synlighet
Nationen ska ha en hemsida där alla nationens arrangemang ska synas. Förutom detta ska 
nationen vara väl synlig i sociala medier, med traditionella affischer och marknadsföra sig på 
andra lämpliga sätt.
Medlemsaktiviteter ska marknadsföras mot medlemmar och externa aktiviteter mot alla 
studenter i Uppsala.
Nationstidningen Gyckeln, som publiceras både på papper och i pdf-format, ska användas som 
informationskanal till medlemmarna och innehålla relevant information om nationens 
verksamhet.
Nationen ska under året representeras i sammanhang där Förste kurator finner lämpligt.
Nationen ska upprätthålla ett ordnat arkiv och dokumentera sin verksamhet för framtiden.

Utbildning
Nationen ska under året tillhandahålla utbildningstillfällen för de ämbeten som kräver det. Syftet 
med utbildningarna är att informera ämbetsmännen om innehållet av deras uppdrag samt främja 
den sociala samvaron.

Marknadsföring
Nationen ska marknadsföras med såväl affischer som synlighet i sociala medier, hemsidan och 
andra lämpliga former.

Alumnverksamhet
Kalmar nation ska erbjuda alumnverksamhet.

Restaurangverksamhet
Kalmar nation skall under 2014 bedriva följande verksamheter inom ramen för 
restaurangverksamheten.
Restaurangverksamheten består av pub, fik, restaurang, klubbverksamhet samt uthyrningar och 
har som övergripande mål att bidra med de inkomster som krävs för att nationen skall ha råd att 
driva nationshuset, men även vara en mötesplats för nationens medlemmar.
Puben, fiket, restaurangen samt klubbarna skall vara vinstdrivande men samtidigt ligga på en 
studentvänlig prisnivå. Uthyrningarna har inte samma krav på studentpriser utan ger endast 
studentpriser till studentföreningar.

Pub Kronan
Puben skall vara öppen måndag-lördag om inte annan verksamhet infaller. Pubens syfte är att 
vara en mötesplats för studenter. Det skall finnas möjlighet för intresserade medlemmar att 
anordna temakvällar. Puben skall sträva efter att servera mat med fokus på hög kvalité samt 
erbjuda vegetariska och veganska alternativ. 

När vädret tillåter skall trädgården nyttjas som uteservering.

Klubbar
Kalmar nation skall fungera som en kvalitetsstämpel för bra musikupplevelser och ambitionen 
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under 2014 är att driva minst två klubbar med ett brett spektra. Klubbarna skall ske i nationens 
regi där styrelsen skall utveckla riktlinjer för hur klubbarna skall arrangeras.

Fiket Frk. Nyhlins Eftr.
Söndagsfiket skall hållas öppet på söndagar. Öfre slotts förskola kan tillfrågas om de vill ”lussa” 
vid lucia. Fiket skall erbjuda vegetariska och veganska alternativ samt ta hänsyn till vanliga 
allergier.

Restaurang Smaka
Smaka skall vara en vegetarisk restaurang med flera veganska alternativ med fokus på Krav- 
och rättvisemärkta produkter. Restaurangen genomförs på klubbfria fredagar under terminen.

Uthyrningar
Nationens lokaler skall hyras ut i vinstsyfte, att läggas på driften av nationshuset. Lokalerna skall 
hyras ut till i första hand medlemmar och i andra hand övriga studenter som vill anordna 
middagar/fester inom den akademiska sfären. Varje sommar skall uthyrningsmenyn revideras 
och prisberäknas av uthyrningsansvariga.

Valborg
Under valborg skall det anordnas Kvalborgsklubb, Majmiddag samt ett arrangemang på dagtid 
sista april.
Planering inför Valborg skall av restaurangutskottet påbörjas i god tid och godkännas av 
styrelsen.

Spela
Open mic kvällen Spela skall ske på en utvald kväll åtminstone fyra gånger per termin. Under 
dessa kvällar skall besökare kunna uppträda på scenen i puben.

Lyssna
Live act puben Lyssna skall ske på en utvald kväll åtminstone fyra gånger per termin. Under 
dessa kvällar ska lokala band spela utan stor ekonomisk ersättning. 

Punchline Comedy Club
Standupkväll skall anordnas på utvalda kvällar åtminstone fyra gånger per termin.

Nationens fester
Gasquer
Det skall hållas två Recentiorsgasquer, två Mitterminsgasquer, Kroppkakegasque, Majmiddag, 
Vårbal, Kräftskiva, Ostkakegille och Luciagasque. Gasqueverksamheten skall bära sig 
ekonomiskt men inte sträva efter att vara vinstdrivande. Vi strävar även efter att ha spex 
och/eller annan underhållning på dessa större arrangemang samt släpp när det bedöms 
ekonomiskt rimligt och praktiskt möjligt. 

Ämbetsmannamiddag
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Ämbetsinnehavare ska varje termin bjudas in på ämbetsmannamiddag, som kick-off och tack för 
sitt engagemang i nationen.

Personalfest
I slutet av varje termin arrangerar Klubbverkarna i samråd med Tredje kurator en personalfest 
som tack till terminens personal inom restaurangverksamheten

Klubbverksmiddag
Kuratelet skall sträva efter att en gång per termin anordna en middag för terminens klubbverk 
som tack för för deras arbete inom restaurangverksamheten.

Sexor
Städ- och landskapssexor ska anordnas efter varje städdag och landskap för dem som deltagit 
under städdagen respektive närvarat på landskapet. Maten vid dessa tillställningar skall vara 
gratis.

Ekonomi
Den ekonomiska arbetet fortsätter att eftersträva uppbyggandet av en långsiktig buffert då det 
historiska underskottet efter 2012 balanserats ut. Detta arbete fortskrider med budgeterat 
utrymmer för investeringar i förbättrandet av verksamhetens drift och inventarier, huvudsakligen 
nya kassasystem. 

Medlemsavgiften
Vi ska fortsatt ta 280 kr per termin i medlemsavgift och 0 kr i inskrivningsavgift.

Kuratorsarvoden
Kuratorerna ska arvoderas med CSNs årsbelopp av lån och bidrag för heltidsstudier delat med 
0,7 i lön vardera under året.

Ekonomiskt mål
Styrelsens verksamhet planeras under 2013 ge ett överskott på 19 000 kr.
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Bilaga 1 - Tillsättning av ämbeten

För att driva nationens verksamhet ämnar styrelsen tillsätta följande 
ämbeten:
Musikförmän för klubbar och storpubar
Köksmästare
Klubbmästare
Uthyrningsansvariga
Affischförman
Teknikförman
Hemsideförman
Fixare
Datorförman
Knallygeneraler
Alumnprojektledare
Aktivitetsansvariga för idrottsverksamheten
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