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REDAKTÖREN HAR ORDET

På våren väntar jag alltid på saker. På Valborg, på vårbalen,
på att tentorna ska vara klara och sommaren äntligen på
ingång. Jag väntar på att få promenera hem från kalas utan
att frysa, jag väntar på att få gå barfota på grönt gräs och
jag väntar på att få sitta i solen och dricka kaffe. Jag väntar
på att få cykla iväg på badutflykt, jag väntar på att solen
knappt ska gå ner innan det går upp igen.
Och ibland känns det som att jag fortfarande väntar på att
livet ska börja. Jag har nog alltid tänkt att det kommer
snart, när jag flyttar hemifrån, tar studenten, när jag börjar
plugga på universitet, när jag tagit min examen, när
egentligen vad som helst händer. Jag vet inte riktigt exakt
hur jag ska förstå att just den händelsen, det ögonblicket,
är startskottet, utan har nog mest tänkt att det kommer
vara uppenbart att nu, det är nu det händer.
Men det känns mer och mer som att det inte kommer att
hända, att det inte finns någon början att vänta på. Snarare
kommer jag att vakna om en månad, ett år, eller kanske fyra
år, och inse att det var livet hela tiden. Jag är inte särskilt
orolig över det här, när det väl händer kommer jag inse att
jo, jag var där hela tiden, jag missade inget, och jag kommer
ihåg allt. Eller, ja, nästan allt, i alla fall.
Enligt SMHI anlände våren till Uppsala för typ två veckor
sen nu. En sak mindre att vänta på, och resten, både livet
och slutet av terminen, kommer nog det också, i sinom tid.

T I N A

K A R L S S O N ,

T I L L F R E D S T Ä L L A N D E

R E D A K T Ö R

PS. Från Kalmar nation är det inte långt till Pelle Svanslöskvarteren. Visste du att Pelle var årets julkalender 1997?
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KURATORSKRÖNIKOR
Kalmar nation har tre kuratorer. Du hittar dem oftast på sina kontor eller
någonstans i nationshuset. Här du kan du läsa om vad de funderar på just nu.

Det där sista kanske låter lite överdrivet. Men
sanningen är den att om jag inte hade gått med i
Kalmar nation så hade jag inte bott där jag bor nu. Jag
hade inte haft de vänner jag har idag. Jag hade med
största sannolikhet inte suttit som kurator. Mitt liv
hade alltså sett helt annorlunda ut. Och jag hade nog
fortfarande inte vetat hur man tappar upp öl, leder ett
möte eller upplevt känslan när man äntligen skickar
iväg en tidning till tryck.

1Q

Därför vill jag rekommendera dig att bege dig hit till
nationen och prova på en eller alla aktiviteter vi
erbjuder. Unna dig chansen att prova på något nytt.
Jag kan nästan garantera dig att det är ett beslut du
inte kommer att ångra.

Jenny

Nationslivet är bland det häftigaste jag varit med om!
Här i Uppsala är vi tretton nationer som drivs av och
för studenter på i stort sett helt ideell basis. Alla får
vara med och alla ges möjlighet att prova på saker på
ett sätt som inte sällan skulle vara omöjligt utanför
nationslivet.
Att vara nationsaktiv innebär att man ständigt får lära
sig nya saker. Innan jag sökte mitt första ämbete på
nationen hade jag aldrig stått bakom en bar, aldrig
varit ordförande för något eller producerat en tidning.
Nu kan jag med glädje meddela att jag gjort allt det där
och lite till. Allt tack vare ett beslut jag fattade för fyra
år sedan.
De flesta beslut man fattar påverkar inte ens liv i
någon större utsträckning. Även om det kan ta mig
över tio minuter att bestämma vilket bröd jag ska köpa
när jag står på Ica Lutis så är inte det ett livsavgörande
beslut. Och det är definitivt inte ett beslut som jag
kommer att minnas om ett par år. Men så finns det ju
de där andra besluten, de som är så avgörande att det
liksom ändrar riktningen på ens liv. Att man ska börja
studera. Att man ska flytta till Uppsala. Att man ska gå
med i Kalmar nation.

Jag passar på att bjuda på en bild på vår
Inspektor Anders och hans fru Marie-Lousie
från Storaste Kroppkakan i Lund nu i vår.
Här har Anders precis installerats till
hedersledamot vid Kalmar nation i Lund!
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2Q

3Q

Jag har nu, i skrivande stund, varit andre kurator i lite
mer än en vecka. 10 dagar för att vara exakt. Helt ärligt,
det är rätt svårt att komma fram till några mer
djupgående analyser om 2q-ämbetets vara och icke vara
efter 10 bara dagar, men jag ska göra mitt bästa. Inte
bara med att sätta mig in i allt jag ska göra, men även
mer banala saker som att ställa om dygnet efter jul och
att hålla min kaffekonsumtion på en rimlig nivå.

Jag har funderat mycket på det här med att leva
studentliv den senaste tiden. När jag flyttade till
Uppsala, så var övergången från att vara
gymnasiestudent, en tonåring som bodde hemma, till
en vuxen människa som bodde själv, ganska svår. Men
det gick snabbt över till att vara en självklarhet. Jag
bodde i mitt lilla rum i Flogsta, lärde mig att tvätta,
hade en matbudget, och kände mig så jäkla
självständig.

Amanda Mikaela
Och, nu måste jag dra till med en, eller till och med två
klyschor (hade någonstans en förhoppning om att
kunna skriva den här krönikan utan att använda alltför
många sådana, vi får se hur det går), så är det rätt tvära
kast mellan hopp och förtvivlan. Ena stunden känns allt
superbra när allt är kul och jag förstår bokföringen, för
att i nästa sekund bytas till tvivel på vad det är jag håller
på med och varför, och hur allt jag ska göra och förstå
fungerar och hänger ihop.

Jag känner mig fortfarande väldigt självständig, men
jag har också insett att jag är på någon form av
mellanplan mellan ungdom och vuxen. Visst, som 22åring kanske jag inte anses vara vuxen oavsett, men
jag tror att det har mindre att göra med ålder och mer
att göra med att jag lever ett studentliv. Att vara
student är på något sätt ett undantagstillstånd i
samhället. Många lever ensamma, fast delar
egentligen sin bostadsyta med andra, i form av delat
badrum eller kök. Vi har en fast inkomst, fast det är
egentligen bara ett lån som vi senare måste betala
tillbaka. Vi går ut på pubar, klubbar och restauranger
men de är speciellt framtagna och anpassade för
studenter. Vi studerar, lär oss, och expanderar vår
världsbild, men anses också av många inte vara mer
än ansvarslösa och festande ungdomar.

Inför att skriva det här frågade jag förste kurator om vad
jag egentligen kan skriva om när jag är så pass grön och
ny på jobbet. ”Skriv om dina förhoppningar och
förväntningar” sa hon. ”Skriv om lugnet före stormen”
sa hon också. Jahapp. Ok. Mina förhoppningar är att det
här kommande året kommer vara det roligaste och
konstigaste hittills i mitt 23-åriga liv. Jag förväntar mig
lite kaos, rätt många sena kvällar, rätt mycket Lindvalls
kaffe och väldigt mycket bokföring. Och när det
kommer till ”lugnet före stormen” så är det först nästa
vecka som det drar igång på riktigt för mig, så då beta
jag av den biten också.

Det här konstiga mellanplanet vi lever på, blir väldigt
tydligt för mig när jag åker hem och hälsar på min
familj. Min kusin, som är ett år yngre än vad jag är,
har nyligen förlovat sig. Hon har fast jobb, en
bostadsrätt, två katter och nu då en fästman. Trots att
hon är yngre än vad jag är, så blir hon utan tvekan
betraktad som vuxen, där jag istället helt enkelt är en
student, en egen beteckning som ska symbolisera min
plats i livet.

Om jag har räknat rätt, så förekommer det i denna
krönika hela 5 klyschor/fasta uttryck/bevingade ord.
Men det är väl en bedömningsfråga.
Nu ska jag ta en till kaffe.

Jag brukar jämföra våra liv med the Sims 2 där det
finns ett ”University expansion pack”. Min kusin som
bara har bas paketet, gick direkt från tonåring till
vuxen, medan jag köpte expansionspaketet och fick
åka iväg till universitetet, och får helt plötsligt några
extra år innan mitt digitala Sim-jag går in i vuxenlivet.

Det var då det, för mer än två månader sedan. Kort
uppdatering följer här:
En halv termin in går bokföringsbiten bra, projekt
rimlig kaffekonsumtion går sämre.

Det finns ju uppenbarligen både för- och nackdelar
med att leva på detta mellanplan, men oavsett hur just
ditt studentliv ser ut, så passa på att njut av det, för det
är ju något utöver det vanliga, och verkligen ingenting
som alla får uppleva.

Tiden går superfort!! Snart är det valborg!!! Woho!
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PUPPY PROBLEMS
IS GETTING A DOG A STUDENT-FRIENDLY DECISION, AND MOST
IMPORTANTLY, AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ONE? OUR
PREVIOUS EDITOR WEIGHS OUT THE PROS AND CONS.

In the beginning of December, something
marvelous happened. My partner and I got a
puppy. This had been a long time coming, as I
had wanted a pet since I learned what a pet is.
We met our new family member twice before
bringing him home, so I had a lot of time to
think about how this major change would affect
our lives. The following are some of my thoughts
at the time:

Well, when we brought home our furry baby
Tahvo, everything started to feel like it might
just work out. Tahvo slept way better than I
expected him to, and learned to pee in the right
place (=outside) relatively quickly. Not going to
lie though, the first few weeks were very
consuming (and confusing), and not that many
beers were had at Kalmar.
Now that the puppy is getting bigger, and me and
my partner are getting better at sorting out our
schedules, there’s more time for beerdrinking.
I also learned that having a dog isn’t actually as
expensive as one might think. If you’re lucky
enough to have a healthy pupper, even vet
costs stay relatively low. Dog food is way less
expensive than I thought it would be, if you stick
to the kibble that is.

1. Uuuuuh. I’m a student at a university. I am in
the weird phase between “functioning adult” and
“reckless teenager”. How is this
going to work.
2. Continuing with my previous point, I am a
student. With a student life. Centered on
drinking beer at Kalmar and sometimes
going to lectures at the university. How is this
going to work.

The thing with the vegetarianism and meat still
sometimes bugs me though. I like to think that
my life generally is quite climate-friendly,
with the biking to the university, avoiding meat
at all costs and sometimes resorting to public
transport when it’s just too cold. Also our
Tahvo is small. Like really small. He doesn’t eat
that much.

3. I am a student. With a student income. How am
I going to be able to pay for everything a puppy
needs.
4. I am a vegetarian. Dogs eat meat. That’s, like,
super bar for the environment. How is this going
to work.

The best thing about a puppy is how happy
people become when they see him though.
Absolutely everyone we run into during walks
smiles at him, and 7/10 people stop to pet him,
even breaking the unwritten Swedish rule of
avoiding small talk. It really makes it all
worth it, even when you sometimes can’t go out
partying because you can’t find a dog-sitter.

I had heard somewhere that dogs leave a larger
carbon footprint than a car. After some googling,
the truth isn’t actually that simple, but
dogs can, depending on what you feed them and
how big they are, cause some severe damage to
our atmosphere. Luckily, ours was going
to be a small one.
With all of these things in mind, I was quite
puzzled. Was I about to make a student-liferuining, environmentally reckless decision?

TEXT & BILD: LAURA LESKINEN
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THUNVALLS
THÄNKVÄRDHETER
Kalmariter, kamrater, kombattanter och högt ärade krönikeavnämare i största allmänhet!
Sedan sistlidna krönika har mycket vatten runnit under Ölandsbron och ännu en gång har
en ny termin sett dagens ljus, inte bara vid lärdomsstadens två universitet, utan i minst
lika stor utsträckning, eller i lika hög grad för den som så vill vid vår kära nation.
Vid den kära nationen har det förrättats inskrivningar, understundom med visst bistånd
av herr krönikören själv i egen hög person. Då och då rådde en måhända bedräglig stiltje i
inskrivningen, men hej vad man bedrog sig, ty bäst som man satt där och spisade digitala
vax i godan ro, medelst en känd strömningstjänst, så dök de inskrivningsvenägna
nykomlingarna upp och fick undertecknad att för ett ögonblick känna sig som en annan
”Nalle” ur en åbergskt gestaltad alpresa ur en känd åttiotalskomedi…
Som vanligt har dock det mesta förflutit såsom det brukar göra vid nationerna kring
terminsstart. På festfronten intet nytt, kunde vara en sammanfattning så god som någon.
Det har avhållit en glad och livad ämbetsmannamiddag, en ovanligt lugn och stillsam
recentiorsgasque och en tämligen välbesökt och gladlynt kroppkakegasque, även om den
sistnämnda måhända inte var fullt lika välbesökt, som varit brukligt de senaste
terminerna. Denna gång deltog ett åttiotal glada kroppkakeentusiaster och det sjöns
skålades och skalades varefter det dansades för glatta live, långt inpå småtimmarna, eller
ända till ljusan dag om man så vill säga.
Det krönikören bäst och mest drar sig till minnes är dock följande visdomsord, yttrade av
förste kurator emeritus Hans ”Hansa” Eriksson under vårens ämbetsmannamiddag:
- Det är likadant nu som för 25–30 år sedan. Folk i 20–25-års-åldern samlas och har en
massa galna idéer och konstiga saker för sig. De super, gråter och blir kära och inte kära.
Det är samma sak då som nu, likadant som det alltid varit.
Undertecknad kunde inte sagt det bättre själv!
Eder ödmjuke krönikör
Hr. Thunvall
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ÄMBETSMÄN PÅ
Förste kurator

Kammarskrivare

Fotoförman

Jenny Arvidsson

Vakant

Kristine Gierow

Andre kurator

Krönikör

Idrottsförman

Amanda Holm

Anders Thunvall

Oskar Andersson

Tredje kurator

Kårmarskalk

Erik Andersson

Mikaela Falkestad

Linnea Halberg

Kulturförman

Inspektor

Landskapets ordförande

Axel Möller

Anders Ahlén

Anders Thunvall

Vakant

Proinspektor

Pr-Förman

Körförman

Karin Nordin

Elin Kinnander

Johannes Z Wolff

Skattmästare

Vakant

Målaförman

Mikael Wingård

Redaktör

Jude Mathew

Magnus Eklund

Vakant

Spexförman

Sekreterare

Sånganförare

Vakant

Anna Ferguson

Linnea Nender

Syjunteförman

Alumnsekreterare

Teknikförman

Emelie Gladh

Arvid Gynnå

Olov Lundell

Teaterförman

Ansvarig Utgivare

Överarkivarie

Emil Karlsson

Jenny Arvidsson

Jesper Larsson

Yogaförman

Arkivarie

Fackrevisor

Julia Edoff

Astrid Pajur

Ingemar Rindstig

Lyssnaförman

Bibliotekarie

Recentiorsförman

Athena Patras

Hanna Hallberg

Linnea Halberg

Elias Hjelm

Datorförman

Alexander Morell

Spelaförman

Magnus K Modéer

Axel Haldin Lindmark

Oscar Dwyer

Fanbärare

Vakant

David Pikas

Arvid Salomonsson

Internationell Sekreterare

Klubbmästare

Johannes Z Wolff

Jonathan Elliot

Vakant

Fotograf

Johan Wallin

Köksmästare

Ronja Werner

Blandbandsförman

Lisa Umlauff

Hemsideförman

Philipp Rönchen

Sexmästare

Per Hård af Segerstad

David Pikas
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KALMAR NATION
Klubbvärd

Ledamot av

Ledamot av

Alma Aspeborg

Tredje Kurators råd

besvärsnämnden

Arnau Castan-Bonastre

Jonathan Elliot

Mats Törnered

Dayle Burnett-Quarry

Tina Karlsson

Niklas Bylund

Tuuli Nurmi

Mareike Brockmann

Niklas Tiederman

Daniela Romero

Ledamot av

Ledamot av

Jordan Matthiass

Fastighetsrådet

revisionsnämnden

Henry Barclay

Petrus Königsson

Fredrik Karlsson

Vakant

Anders Pohl

Kristoffer Åslund

Kondisvärd

Hans Eriksson

Vakant

Vivien Illigens

Ledamot av

Ledamot av

Vakant

Finansrådet

sekreta utskottet

Uthyrningsansvarig

William Nisser

Birgitta Garme

Vakant

Mikael Wingård

Ledamot av valnämnden

Stipendienämnden

Agne Lindberg

Elin Kinnander

Anna Ferguson

Björn Jacobsson

Tonja Zakrzewski

Anne-Sophie Fröjmark

Anders Ahlén

Jens Wendel-Hansen

Bernhard Flohr

Cindy Sturesson

Ledamot av

Vakant

Karl-Wilhelm Olsson

Förste Kurators råd

Ledamot av

Suppleant av styrelsen

Linnea Hallberg

Hjalmar Appeltoffts stip.

Lotta Königsson

Li Svensson

Li Svensson

Mikael Gustafsson

Sara Ghalib

Ledamot av BB:s styrelse

Ledamot av

David Zetterman

Andre Kurators råd

Suppleant av BB:s styrelse

Linnéa Vikner

Arvid Gynnå

Jorun Widmalm

Ledamot av RN:s styrelse

Linn Persson

William Nisser

Tonja Zakrzewski
Vakant

Lägg
till lite brödtextLedamot av styrelsen
Ledamot av

Arvid Gynnå

Vill du också ha ett
ämbete på nationen?
Kontakta Förste kurator!
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KROPPKAKEGASQUEN
Lördagen den 11 mars

12

VAD ÄR
KALMAR NATION?
AV EMELIE GLADH

För många är det kanske bara ett hus med en mysig källarpub, ett
par klubbar och lite sittningar. Men det finns så mycket mer man
kan göra i det gula huset på Svartmangatan! Här är några bra tips.
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JOBBA I PUBEN
Det är viktigt att komma ut och prata med folk, och
nationspubarna är bra mötesplatser för sånt, men csn
räcker bara till så många åbros och vegoburgare, så
vad ska man göra resten av kvällarna när man inte vill
plugga mer? Varför inte utforska den andra sidan av
endast-personal-skylten? Perfekt för den som alltid
undrat hur mycket oregano det egentligen är i
kalmarburgar-färsen eller den som gärna vill lära sig
att hälla upp öl med en sån där festlig kran. Andra
fördelar med att jobba i puben är att man får äta god
mat, dricka så mycket krusbärsläsk att
tungan blir grön och groova loss till exakt hela Mulans
soundtrack när man skrubbar golvet efter stängning.
Dessutom träffar man massor av härliga människor!
Prata med din lokala klubbverkare om det låter som
din kopp te. Det finns också en grupp på facebook som
heter Jobba på Kalmar nation - Uppsala, i den finns
info om lediga pass.t är viktigt att komma ut och prata
med folk, och nationspubarna är bra mötesplatser för
sånt, men csn räcker bara till så många åbros och
vegoburgare, så vad ska man göra resten av kvällarna
när man inte vill plugga mer? Varför inte utforska den
andra sidan av endast-personal-skylten? Perfekt för
den som alltid undrat hur mycket oregano det
egentligen är i kalmarburgar-färsen eller den som
gärna vill lära sig att hälla upp öl med en sån där
festlig kran. Andra fördelar med att jobba i puben är
att man får äta god mat, dricka så mycket krusbärsläsk
att tungan blir grön och groova loss till exakt hela
Mulans soundtrack när man skrubbar golvet efter
stängning. Dessutom träffar man massor av härliga
människor! Prata med din lokala klubbverkare om det
låter som din kopp te. Det finns också en grupp på
facebook som heter Jobba på Kalmar nation - Uppsala,
i den finns info om lediga pass.

SPORTA
Det sägs att det är nyttigt för både kropp och
knopp att röra på sig, och precis som med
mycket annat i livet är sport roligast i
grupp. Därför har Kalmar nation startat en
idrottsförening med hela tre olika sporter
att välja på! Så om du är sugen på att spela
innebandy, fotboll eller pingis, kolla in
facebookgruppen Kalmar Nation IF!
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BLANDBANDSCIRKELN
Blandbandscirkeln är aktiviteten för dig som gillar att
lyssna på, prata om och få tips om bra musik. Så här
går det till: inför varje blandbandsträff bestäms ett
tema, och varje deltagare får ta med ett stycke musik
i valfritt format som den tycker passar in på temat. På
själva träffen lyssnar gruppen på varandras val,
pratar musik, äter kakor och har det riktigt mysigt.
Kan det bli bättre? Skulle inte tro det!
Blandbandscirkeln ses varannan vecka i TV-rummet,
men för den som inte alltid kommer ihåg vilken
vecka det är finns det både en facebookgrupp och en
maillista. Gruppen heter Blandbandscirkeln på
Kalmar nation och maillistan anmäler du dig till
genom att dra iväg ett så kallat e-brev till adressen
blandbandkalmarnation@gmail.com.

MÅLA
Måla är en avkopplande oas i söndagsångesten. Den
här gruppen ses varje söndag och, precis som
namnet antyder, målar. Det finns bakgrundsmusik,
kaffe och sällskap. Det finns material på plats, men
vill man ta med eget går det också bra. Ibland finns
det ett tema, men det är helt frivilligt att följa det.
Du behöver inte vara duktig, bara tycka att det är
kul! Info om nästa möte hittar du i
facebookgruppen Art Circle @ Kalmar Nation.

FOTOGRUPPEN
För dig som utforskar världen genom kameralinsen
finns Fotogruppen! Gruppen ses med jämna mellanrum
och pratar teknik, fotar och umgås. Oftast finns det ett
tema eller en “uppgift”, med syfte att lära sig att
utforska allt det som fotografi kan vara, och mot slutet
av terminen brukar det hållas en liten utställning med
gruppens favoritbilder. Bra för nybörjare och kul för
den som vill testa nya vinklar! Finns det en facebookgrupp med information? Ja, det är klart att det gör!
Sök efter Fotogruppen vid Kalmar Nation.
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KÖREN
Klagar dina korridorsgrannar på att du sjunger för
högt i duschen? Sjung med Kören istället! Kalmar
Nations kör har allt: snapsvisor med stämsång,
peppiga begravningssånger och en supergullig maskot.
Dessutom finns det ett rullande schema för vem som
fixar fika. Demokratiskt! Om du är nyfiken på kören
kan du kontakta dem via kören@kalmarnation.se

TEATERN
Gillar man inte att sjunga finns det så klart annat som
går att göra på scen.Teater, till exempel. Man
behöver inte ha gått estet på gymnasiet för att få vara
med, man är minst lika välkommen om man aldrig
stått på scen förut. Det viktiga är att du är nyfiken
och peppad. I april sätter de upp föreställningen
Lurgatan och tar just nu inte inte nya medlemmar.
Om du har frågor om teatern går det att nå
teaterförmannen på teater@kalmarnation.se

SYJUNTAN
Sen har vi min egen lilla bäbis, Syjuntan. Vi ses
varannan söndag från klockan 12.30 i nationens
bibliotek. Där dricker vi kaffe, småpratar och
pysslar med våra textila hantverk. Det kan röra sig
om stickning, virkning, knyppling, broderi,
nålbindning och så vidare. Ta med ditt projekt och
ett glatt humör! För den som vill erbjuds även tips
och hjälp om du har ett trasigt plagg du vill laga.
Ingen av oss är experter, men vi hjälper gärna till
med det vi kan! Den här terminen ses vi på jämna
veckor, om inget annat anges i facebookgruppen
Syjunta på Kalmar nation.
“Men hallå”, kanske du undrar, “varför har Kalmar
nation inte någon grupp för min favoritaktivitet?” Svaret
är enkelt: För att du inte har startat den än! Det bästa
med att vara med i en liten nation är att det är lättare att
bli involverad. Har en superidé för en ny aktivitet som vi
borde ha? Prata med 1Q, så ger hon dig all info du
behöver för att komma igång. Lätt som en plätt och hur
kul som helst. Så sätt igång och engagera dig! Det är det
bästa man kan göra en tråkig torsdagskväll.
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Formalia
1. Landskapets öppnande
2. Val av två justerare
3. Val av rösträknare
4. Godkännande av kallelsen
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Adjungeringar
7. Föregående protokoll
a. Landskap #1 2017-02-23
b. Landskap #5 2016-12-06
8. Upprop och fastställande av röstlängd
9. Meddelanden

KALLELSE TILL
LANDSKAP
Alla landsmän av Kalmar nation i Uppsala
kallas härmed till 2017 års andra lagtima landskap
den 6 april 2017 kl. 19.15 i festsalen. Glöm inte bort
att ta med legitimation och bevis på medlemskap,
t ex nationskort.
Under landskapet kommer det bland annat att
väljas en Förste kurator och en Tredje kurator för
nästkommande läsår. Presentation av kandidaterna
kan hittas på kalmarnation.se i god tid innan
landskapet. Det kommer även att hållas den
hearing med kandidaterna den 3 april.
Varmt välkomna!
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Rapporter
10. Verksamhetsrapport
11. Ekonomisk rapport
12. Styrelsens rapport
13. Övriga rapporter
Valärenden
14.
a. Val för HT2017-VT2018:
Förste kurator, Tredje kurator
b. Fyllnadsval för VT2017:
Kulturförman (1), Klubbmästare (2),
Klubbvärd (3), Kondisvärd, Uthyrningsansvarig,
c. Fyllnadsval för HT2016 - VT2017:
PR-förman (2), Redaktör, Recentiorsförman,
Ledamot av Finansrådet (2)
d. Fyllnadsval för 2017:
Kammarskrivare, Spexförman, Redaktör,
Ledamot av revisionsnämnden (2)
e. Fyllnadsval för 2017–2018:
Ledamot av Stipendienämnden
Stadge- & reglementesändring
15. Mindre ändring rörande val till
stipendienämnden – Andra läsningen
16. Reglementesändring
Övriga ärenden
17. Ev. val av hedersledamot
18. Övriga frågor
19. Ordet fritt
20. Slutupprop
21. Landskapets avslutande

KALMANACKA
Teateruppsättning
04

#1

Mellan den 2 och 7 april sätts Lurgatan upp på Kalmar nation.
Lurgatan är en helt ny uppsättning skapad av Kalmar Nations
Teatergrupp, i pjäsen får vi följa de boende på Lurgatan när en
dag Lisbeth, en utomstående, dycker upp och börjar leta efter
en gammal vän som ska ha bott där. Vi får följa karaktärerna
genom de olika vis de hanterar hur det är att leva och få sin tid
att kännas meningsfull, hur de fyller sina liv med diverse
aktiviteter, och vi får se dem komma till grepp med hur det är
att leva och i vissa fall, se dom förlora greppet.

Majmiddag
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#2
24

#3 28

Som avslut på valborgshelgen bjuder Kalmar nation in till en
traditionsenlig majmiddag. Här möts kalmariter i alla åldrar
och njuter av det faktum att våren är här. Men mat, dryck och
en hel del sånger ges även den tröttaste student möjlighet att
återhämta sig efter en vild helg. Kom och hälsa våren
välkommen med oss!

Knally
Knally är en bilburen heldagstävling på den uppländska
landsbygden med tydliga inslag av både galenskap och briljans.
Det är ett rally som inte går ut på att åka fort, utan snarare att
åka rätt inom givna tidsramar. Andraplatsen är den mest
attraktiva placeringen, för lyckas man vinna tvingas man
arrangera nästa termins Knally.
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Teateruppättning
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Stand up

Spela

IK Sirius - Kalmar FF
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april

april

maj

maj

Valborgshelg:
KARNEVALBORG

Majmiddag

Knally

6

april

BRÄDSPELSPUB

FRK NYLINS EFTR.

På lördagar tycker vi att man
ska ha det lite extra mysigt,
därför plockar vi fram alla våra
sällskapsspel. För fem kronor
får du låna valfritt spel, för 50
kronor får du låna hur många
spel du vill under hela
terminen!

Varje söndag dukar vi fram
mängder av smörgåstårta,
mackor, bullar, kakor och
tårtor. Det finns något för alla,
och man måste inte ha
nationskort för att vara
välkommen.
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