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Editors notes
Tredje numret av Gyckeln är här.
Med andra ord är vi snart halvvägs
genom året. Valborg är över, våren
är här, och vi börjar sakta men säkert välkomna sommaren. Soliga kvällar, sena nätter, myggbett? Ja tack.
En vild gissning är att man säkert
kunde samla in mer än 8372 kr i pant
om man samlade flaskor i Eko under
Valborg. Det såg i alla fall ut så
från Rackarberget, men vad vet jag.
Som ni kanske märkte i förra numret
så har Gyckeln fått ett ansiktslyft,
såklart hoppas vi att ni gillar det!
Till höstterminen söker Gyckeln en
ny redaktör. Gillar du att skriva?
Kanske är redaktörsämbetet något för
dig! I sådana fall kan du kontakta
1Q och visa ditt intresse redan nu!
I det här numret kan du läsa om
Måla, Kalmars konstcirkel. Anders
Ågust Thunvall bjuder på poesi. Några
lediga ämbeten presenteras, och vår
eminenta förste kurator som till sommaren avgår, Linnea Hallberg, tackar
för sig i sin sista 1Q Krönika. Det
vill du inte missa!
Missa heller inte nationens öppettider under sommaren, de finns nedskrivna på baksidan. Men innan sommarlovet finns det mycket kvar att
njuta av hos den lilla nationen med
det stora hjärtat!
Happy Reading (vi ses på Kalmar)!
Your editors,
Caroline Tisénius & Abbie Winfield
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REWIND: Fr uko s t ga s q ue 7 /4
Photos: Nareh rostamian
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1 Q Kr ö n i ka
av: Linnea Hallberg

N

är ni får denna tidning så är
Valborg redan över och vi kommer
vara inne i majmånad. Vad tiden
går fort! Förhoppningsvis har vi alla
överlevt en mycket intensiv Valborg och
nu är vi inne på upploppet. Sommaren
står nu runt knuten och förhoppningsvis så har all snö äntligen försvunnit. Det är inte bara skolan och våren
som går mot sitt slut utan även mitt
kuratorsår. Snart har jag suttit på
kontoret i ett helt år och vilken resa
det varit. Det var längesedan jag gick
igenom så många olika faser av stress,
panik och glädje under ett och samma
år. Men va kul det har varit och vad
fantastiska alla ämbetsmän och dedikerade medlemmar är. Alla ni som hjälper till att hålla verksamheten igång
dag ut och dag in. Det har varit ett
nöje att få arbeta med er, tillsammans
har vi pressat potatis, ätit oss fulla
på ostkaka och dansat natten lång.

vända de kunskaper jag lärt mig under
året till att fortsätta driva nationen
framåt. Men denna gång hålla mig lite
mer i skuggan.
Jag vill avsluta med att skicka med
er ett råd, om än klyschigt så är det;
engagera er på nation! Det är något av
det roligaste jag har gjort och jag är
enormt glad att jag valde att ställa
upp till klubbverkare den där gråa
novemberdagen för tre och ett halvt
år sen. I detta fina nationshus har
jag sakta men säkert erbjudits mer och
mer ansvar och jag kan med stor säkerhet säga att jag ingen annanstans hade
fått prova på så många olika saker utan
någon utbildning. Som jag fått göra
på nationen och för det är jag väldigt
tacksam. Nu har jag i och för sig ett
par år kvar av mina studier men när jag
väl kommer ut i den ”riktiga” världen,
så tror jag att mitt nationsengagemang
kommer ha gjort mig väl förbered på vad
som väntar!

Något jag lärt mig under mitt år är
att tiden ibland blir lite knapp för
att hinna med de där extra projekten,
när det finns en daglig verksamhet att
driva. Därför är det skönt att trots
att jag börjar bli lite sliten så känner jag mig exalterad över att komma
tillbaka efter sommaren. För att an-

1Q,
Linnea Hallberg
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Meet t h e ä m b e t s m ä n
av: Elin kinnander, Tonja Zakrzewski, Eskil Vesterlund och Caroline Tisénius
Kalmar nation har många ämbeten. Har man inte engagerat sig på nation tidigare
kan alla titlar kännas svårnavigerade. Det är vanligt att börja som klubbverkare, att jobba inom klubb- och restaurangverksamheten, men det är långt ifrån det
enda sättet att engagera sig!
Oavsett vad du gillar att göra på fritiden, eller hur mycket fritid du har att
lägga på nationsengagemang, har Kalmar nation något för alla. Det bästa är kanske att man tillåts testa saker trots att man inte har tidigare erfarenheter!
Men vad gör egentligen en kammarskrivare? Hur är det att vara recceförman? Måste
jag plugga KMV som redaktör? Låt tidigare och nuvarande ämbetsmän berätta om
några lediga ämbeten. Kanske är det du som guidar reccarna i höst, organiserar
(och stökar) hos 1Q, eller jobbar med mig för att skapa Gyckeln?

Redaktör - för den kreativa
As an editor for Gyckeln you work in a team of two editors, and in close collaboration with the 1Q, ”ansvarig utgivare” and other contributors.
For each issue you’re given a list of required content, and (pretty much) free
reigns to fill the remaining pages. With deadlines, and the fact that you’re
relying on other people submitting content on time, it’s important to be organized. Prior experiences within journalism or graphic design is not required, but
it’s of course a big plus if you like writing!

Recentiorsförman - för den utåtriktade
Vi heter Elin och Tonja och är Kalmar nations recentiorsförmän.
Ni kanske har sett oss när ni har skrivit in er eller på olika aktiviteter på
nationen. Vårt jobb är att välkomna alla nya studenter och vara en hjälpande
hand med att komma till rätta i studentlivet.
Vi sitter i inskrivningen, arrangerar reccemottagningen, kommer på roliga aktiviteter som till exempel pubrunda och brädspelsfika, spexar på reccegasquen och
är helt enkelt där för våra nya medlemmar!
Vi får även träffa recentiorsförmän för alla andra nationer och diskutera hur
man kan förbättra arbetet och samarbeta över nationsgränserna. Man blir inbjuden
till olika sociala evenemang som vinterbalen och vårmiddagen där man bland annat
får sin fina medalj för sitt hårda arbete. Det är ett mångsidigt ämbete där man
får hitta på väldigt mycket och träffa många nya personer.
Man är ett gäng av fyra recentiorsförmän och två internationella sekreterare
som tillsammans ger nya medlemmar en bra start på nationen. Så om du tycker om
att hitta på och anordna aktiviteter, träffa nytt folk och bli en del av kalmar
familjen så kan du prata med oss eller 1Q!
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Kammarskrivare - för den ordningssamma
När du gick med i nationen fyllde du (förhoppningsvis!) i ett matrikelkort,
det vill säga ett litet formulär med rader för dels sådana saker som det känns
naturligt att uppge när man går med i en organisation – namn, personnummer,
hemadress och e-mailadress. Men där fanns nog också rader som märkligt nog efterfrågar vad dina föräldrar heter, från vilken skola du tog gymnasieexamen och
vad som är din ”hemortsadress” – information som mest är relevant om du vill ha
bostadsförturen som kommer av att vara från Kalmar län eller ha föräldrar som
var medlemmar i nationen.
Det är dessa matrikelkort som utgör nationens eget medlemsregister, även om vi
nu utöver detta fysiska register också har ett elektroniskt tillsammans med
Uppsalas andra nationer och studentkårer. Det är här kammarskrivaren kommer in
i bilden, då hen har den oerhört spännande sysslan att sortera in dessa kort i
födelsedatumsordning i registrets olika pärmar. Det är ganska trevligt faktiskt,
man får hänga på 1Q:s kontor och dricka mängder av gratis kaffe. Om man dessutom
– likt mig – har en vurm för att sortera och ordna saker så är ämbetet perfekt.
Men varför har vi då kvar alla dessa kort och pärmar när vi ändå har ett finfint
elektroniskt register? Kanske är Kalmar lite som en vinylhipster: det är ju roligare att ha saker i fysiskt format än på sin dator. Eller så har nationen hakat
på prepping-trenden: när kärnvapenkriget eller zombieapokalypsen är här, och
nationernas elektroniska register är förstört, så kan vi på Kalmar fortfarande
avgöra vilka som är medlemmar (och vilket gymnasium de tog examen från). Kanske
är det bara av tradition vi har kvar registret. Eller så är det för att det är
bra att ha ett eget register inom organisationen, där vi kan bokföra saker så
som vilka ämbeten medlemmar har haft och vilket medlemsnummer de har i nationen.
Hur som helst så är det ett arbete som behöver utföras, och nu utförs det tyvärr
inte alls eftersom att jag sedan årsskiftet blivit nationens sekreterare istället. Men kanske är du rätt kalmarit för jobbet? Bli min efterträdare och rädda
medlemsregistret!

Still curious?
Reach

out

to

1Q

to

learn

more!

1Q@kalmarnation.se
Psst! You'll find the open autumn
positions on the Landskapskallelse!
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Thunval ls t h ä n kvä r d h e t e r
av: anders ågust thunvall

foto: ann butler Nordkvist

Kära kalmariter!
Denna gång blir Thunvalls
thänkvärda hörn,
inte just stort som Orust,
ej heller just så som Tjörn,
men likafullt ändå ett hörn
Våren har varit lång, kall och svår,
isarna lossade först igår,
valnämnden sliter sitt hår,
hoppas att vi en ny 1Q får
och sillen i tunnan står
när vi strax mot Valborg går,
Korkar ska knalla,
ropen ska skalla,
visor ska tralla,
klubbor ska falla
Glad vår på er alla!

Eder ödmjuke pekoralist,
Hr. Thunvall
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Kalmar nation Söndagar 12-16
SÖNDAGSFIKET FRK. NYLINS EFTR.
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HAVE A GREAT SUMMER
Pub kronan closed: 9/6 - 15/8
Office Hours w. 24-32: Mondays 16-18

See you soon!
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ALWA YS A T KA LM A R
Join our weekly events and activities, at the nation we all love!

Monday
18.00-00.00
20.00-22.00
21.00-22.00

Pub Kronan
Blandbandscirkeln
Floorball (at Fyrisskolan)

Tuesday
18.00-00.00
Pub Kronan
19.00		Spexgroup
Wednesday
18.00-00.00
17.00-18.00
19.00-21.00

Pub Kronan
Yoga
Table Tennis (at Fyrisskolan)

Thursday
18.00-00.00
21.30-22.30
19.00 		

Pub Kronan
Soccer (at Tunabergsskolan)
Theatre Practice

Friday
18.00-01.00

Restaurant*

Saturday
18.00-01.00

Board Game Pub*

Sunday
12.00-16.00
14.00-16.00
12.30-14.30

Frk. Nylins eftr. Söndagsfika
Måla
Syjunta (every other week)

Also at Kalmar Nation
Kulturgruppen and Spexgruppen
The Photo Group meet up every other week!
*on club- and gasquefree Fridays/Saturdays

Fo r mo re i n f o rmat i o n :
FB: Kalmar nation
@kalmar.nation.uppsala
kalmarnation.se/aktiviteter/
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Wi nding down w i t h fi ka , d r aw i n g a n d
s ome fu n ky i m ag i n at i o n
text & art by: Louise de Vries

I

make my way down the stairs to the
pub, trying to not stumble over my
feet - I am still in the slow process of fully waking myself up after
a long sleepy morning, feeling like a
clumsy turtle.

your nightmares. Some more traditional
topics like painting portraits or doing
anatomy have also passed by.

It doesn't matter if you've been in art
school - everybody is welcome

On Sundays the Kalmar pub is transformed
into a cozy café with relaxing music and
tasty fika. Familiar faces greet me and
after exchanging some hugs I go straight
for the carrot cake. I take my white
plate, turn back to the staircase and
make my way up to join the art circle.
Every week we meet for two short hours
with a small group of people to get some
relaxation through creativity. Sometimes
you may struggle to find a spare seat,
and at other times it could be just you
and two others chatting, drinking tea
and splashing colour on paper.

"

Although we are handed some inspiration
to start off with, it is completely
up to yourself what you want to draw.
It feels really good to take the time
to sit down together and only having
to think about which colour would fit
better or figuring out how much water
mixed with the paint would be too much
to destroy your work. It does not matter if you’ve been in art school in
a previous life or just like to have
flashbacks to your time being a toddler
and doing whatever feels ok without
trying to create a masterpiece. Everybody is welcome for some winding down
and giving the brain a break from whatever it has been up to during the week.

There is always a topic settled as
a starting point for each session

See you at our next session?

There is always a topic settled as a
starting point for our drawing sessions
– which is then posted in our Facebook
group before we get together. One week
we focussed on meditative techniques,
just drawing whatever made us lose track
of time. Another week it was encouraged to get out of your comfort zone
and try out new techniques. The idea was
to find out how it would go to do exactly what you believe you are not good
at or feel awkward about in any other
way. At another session we got into some
funky imagination by painting hybrids,
of which one in particular turned out
to look like it walked straight out of

Want to join in on the fun?
The Måla group meets every Sunday between
14.00-16.00. Walk upstairs!
See the "Måla på Kalmar Nation" group on
FB to stay updated on the weekly themes!

Want your art featured, or contribute
with words for the next issue of Gyckeln?
Contact the editors!
gyckeln@kalmarnation.se
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Want to become
one of us?
Visit 1Q during opening hours or send her an
email to learn more about the open positions!
1 q@ k a l m a r n at ion .se

Ämbetsmannamiddag
Photo: Nareh Rostamian
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L ands ka ps ka lle ls e
Preliminär föredragningslista för Kalmar nations
tredje lagtima landskap 2018.
Formalia
Landskapets öppnande
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Godkännande av kallelsen
Fastställande av föredragningslistan
Adjungeringar
Föregående protokoll
a. 2018-02-19
b. 2018-03-26
8. Upprop och fastställande av röstlängden
9. Meddelanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Härmed kallas alla landsmän
till Kalmar nations tredje
lagtima landskap 2018,
måndagen den 14 maj kl.
19:15 i nations festsal.
Glöm inte att ta med er
legitimation och bevis på
medlemskap, till exempel
nationskort.

10.
11.
12.
13.
14.

Rapporter
Verksamheten
Restaurangverksamheten
Ekonomin
Styrelsen
Övriga
Valärenden

15.
a) Höstterminen 2018
Blandbandsförman, Datorförman, Friluftsförman,
Fotoförman, Hemsideförman, Klubbmästare (2 st.),
Klubbvärd (10 st.), Kondisvärd (2 st.), Krönikör,
Kulturförman (2 st.), Köksmästare, Lyssnaförman (2
st.), Målaförman, Sexmästare, Spelaförman (2 st.),
Stand-up förman, Syjuntaförman, Uthyrningsansvarig
(2 st.), Yogaförman
b) Höstterminen 2018-vårterminen 2019
Ansvarig utgivare, Arkivarie, Redaktör, Fanbärare, Förste kurator, Idrottsförman, Internationell sekreterare, Kårmarskalk, Körförman,
Ledamot av Andre kurators råd (2 st.), Ledamot av
Fastighetsrådet (2 st.), Ledamot av Finansrådet (2
st.), Ledamot av Förste kurators råd, Ledamot av
Hj. Appeltoffts stipendienämnd, Ledamot av Tredje
kurators råd, PR-förman (2 st.), Recentiorsförman
(2 st.), Sånganförare, Teaterförman, Teknikförman
c) Fyllnadsval för 2018
Kammarskrivare, Ledamot av Andre kurators råd,
Ledamot av revisionsnämnden (2 st.), Ledamot av
Tredje kurators råd, PR-förman, Recentiorsförman,
Spexförman
d) Fyllnadsval för 2018–2019
Alumnsekreterare
e) Fyllnadsval för 2017–2018
Ledamot av Rackarnäbbets styrelse
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Slutredovisning av 2017
a)
Förvaltningsberättelse
b)
Resultat- och balansräkning
c)
Revisionsberättelse
d)
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Övriga ärenden
Ev. val av hedersledamot
Övriga frågor
Ordet fritt
Slutupprop
Landskapets avslutande
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Kalmar nation
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

K a lmanacka
5/5 Knally
9/5 Spela – Open mic
11/5 Klubb Allmänna indieklubben
14/5 Land skap #3
16/5 Stand up
23/5 Spela – Open mic
24/5 Städ dag
26/5 Vårb al
9/6 Städdag
10/6 PersonalfesT

Sommartider!
9/6 – 15/8 Puben stängd
Sista ordinarie expeditionstid 8/6
Sommarexpedition varje måndag
mellan 16 –18, vecka 24-32.

För eventuella ändringar / och tillskott till kalenderN:
FB: Kalmar Nation - @kalmar.nation.uppsala
WEB: kalmarnation.se/kalender/

