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Editors notes
Hello, and happy belated new year!
As I’m writing this, the spring semester is still a week away, but the
nation is open and ready to welcome
new and old students and members,
from all over the world.
Today we had our first Gyckeln meeting of the year, and we discussed
new ideas for the upcoming issues,
and complained at the fact that this
issue has to be put together in a
day. It was also the first meeting with Gyckeln’s new editor, Elin,
whom you’ll meet in this space in
future issues.
By the time this reaches you, the
pub and most activities will be running as per usual. The calendar is
packed with fun events, so don’t forget to mark your calendars in 7152
different colors.
In this first issue of the year
you will meet familiar faces like
1Q David Pikas, and Anders Ågust
Thunvall who is back with the first
Thänkvärdheter of the year, where
he's looking for you who likes the
combination of writing and partying!
Arnau Castan-Bonastre will introduce himself in his first article
as 2Q! We will look back at the Luccegasque held in December, and look
forward to the Reccegasque and Kroppkakegasque this semester! The most
pressing question will be answered
- What's "Landskap" and what happens
there? This and more.

Happy Reading (see you at Kalmar)!
Your editor,
Caroline Tisénius
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STIPENDIEUTLYSNING
VÅREN
2019

Stipendiet utdelas till
behövande och flitig landsman.
Ansökan ska vara Förste
kurator tillhanda senast den 30
april kl 12.00.

Två stipendium utdelas till
behövande och flitiga studenter som
tillhör Kalmar nation. Sökande får
dock ej ha avlagt akademisk examen;
avlagd teologisk examen utgör dock ej
hinder för erhållande av stipendium.

Stipendiet tilldelas landsman, som under minst
två år tillhört nationen, för forskning eller
studier i Storbritannien.Vid ansökan ska bifogas
dels förteckning över sökandes studie- och
forskningsmeriter, dels en definition av och en
plan över det avsedda arbetet i Storbritannien.
Stipendiat ska efter hemkomsten till nationen
inge berättelse över uppgiftens utförande, där
det även fastslås att stipendiet använts för den
redovisade uppgiften. Om ej kompetent sökande
finns innehålls medlen för utdelande till ett
följande år eller för utökning av ett följande års
stipendium.
Ansökan ska vara Förste kurator tillhanda
senast den 1 april klockan 12.00.

Ansökan ska vara Förste kurator
tillhanda senast den 30 april kl 12.00

4
Mer i nfo rmati on på kalmar
na tio n.se/s tipend ier

1 Q Kr ö n i ka
av: david pikas

S

å var det dags igen. En ny termin
tar vid, med nya reccar, nya ämbetsmän och ett nytt nummer av gyckeln naturligtvis. Som vanligt tänkte
jag anmärka på hur förbannat fort tiden
har gått sedan förra numret. Det känns
som att jag alldeles nyligen satt och
skrev min första krönika till höstens
första gyckel. Skillnaden mellan då och
nu är att jag den här gången är beredd
på hur vansinnigt snabbt det kommer
att gå. Det är bara lite småkrafs som
ska klaras av på vägen, som kroppkakan,
valborg och vårbalen.

För dig som är ny eller bara inte hittat hit än vill jag uppmana att komma
hit till nationen. Som man kan läsa
längre fram i tidningen så har vi en
lång rad medlemsaktiviteter man kan gå
på, en pub med härlig mat, för första
gången sen förra våren en lite finare
restaurang på utvalda fredagar, och ett
mysigt bibliotek som man kan plugga i
(portkoden som behövs för att komma in
kan den uppmärksamme hitta i början på
tidningen). Viktigast av allt är kanske ändå att man kan engagera sig genom
att bli ämbetsman. Listan på sittande
ämbetsmän finns längre bak i tidningen
och om man kollar på landskapskallelsen
i slutet kan man läsa vad man kan bli
vald till på landskapet. Om något ser
intressant ut, tveka inte att höra av
dig till 1q@kalmarnation.se eller att
komma förbi under expeditionstid!

Under den termin som ligger framför
mig så är det flera saker som jag ser
fram emot, inte minst tidigarenämnda
småkrafs men också nyöppningen av nationsrestaurangen, att hälsa på vännationen i Lund, att igen få uppleva den
där fantastiska perioden på terminen
när solen går upp och ned vid någorlunda rimliga tider, att än en gång söka
kurser till höstterminen men också att
träffa alla nya kalmariter!

Vi ses i vår!
1Q,
David Pikas
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me dlems aktivitet e r
Genom Kalmar nations medlemsaktiviteter kan du kanta din studievardag med diverse
roliga aktiviteter och träffa andra studenter som delar dina intressen. Det är
dessutom helt gratis! Om du inte hittar vad du söker i listan nedan är det bara
att knacka på hos 1Q och var med och skapa något nytt!

Blandbandscirkeln
e-mail: blandbandkalmarnation@gmail.com
Facebook: Blandbandscirkeln på Kalmar nation
Är du intresserad av att vidga dina – och andras – musikaliska vyer? Blandbandscirkeln finns till för
dig som älskar musik, som vill lära känna ny sådan och sprida det du själv lyssnar på till andra nyfikna öron. Varje torsdag träffas vi i nationshusets TV-rum för att lyssna på varandras låtar, förklara
låtval och prata om allt musikrelaterat! Alla intresserade är varmt välkomna, alla musikstilar platsar
och det enda som krävs är musikintresse. Varje träff har ett tema som vi väljer tillsammans, och det
måste inte följas strikt, så länge du själv kan förklara din koppling mellan låt och tema duger det
alldeles utmärkt! Alla är välkomna!

Teatergruppen
e-mail: teater@kalmarnation.se
Facebook: Teatergrupp Kalmar Nation
I Kalmar Nations Teatergrupp är alla välkomna, oavsett tidigare erfarenhet av teater. Det finns ett
fokus på att utveckla var och ens teaterförmågor genom övningar i allt från improvisation till fysisk
teater och karaktärsarbete. De brukar också sätta upp en föreställning per läsår, som alltid försöker
vara nyskapande genom att skriva själva eller tolka på unika sätt. Förra året gjorde teatergrupen
succé med sin omskrivna version av Shakespeares "Trettondagsafton". Alla är välkomna, bara dyk upp på
en torsdag kl. 19:00!

Friluftsgruppen
Facebook: Friluftsverksamhet på Kalmar Nation
Friluftsgruppen är en av våra nyaste aktiviteter. Lite då
och då anordnar denna grupp utflykter och vandringar,
främst i den härliga natur som ändå finns runt Uppsala.
Perfekt sätt att få lite frisk luft, lite lättare motion
och lite avkoppling från Bacchi buller och tumult.

Måla
Målargruppen på Kalmar nation träffas varje söndag kl. 14:00
- 16:00 i kakelugnsrummet på övervåningen i nationshuset.
Två timmar där du kan vara kreativ och fly vardagen och
tröttsamt tentaplugg. Du behöver inte ta med dig något
förutom dig själv, inspirerande tankar och – givetvis – din
önskan att förvandla dina idéer till fantastiska målningar.
Varje tillfälle har ett tema och en teknik som du kan prova
på, men känn dig fri att bara komma förbi och måla själv –
målning är roligt och gör dig glad!
Om du inte är medlem i Kalmar nation tillkommer en liten
avgift (100 kr/termin) för material.
Om du har några frågor, önskemål eller idéer är du varmt
välkommen att höra av dig till Målaförmannen.
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Louise de Vries. Måla VT-18

Facebook: Art circle @ Kalmar nation

Syjuntan
e-mail: syjunta.kalmar@gmail.com
Facebook: Syjunta på Kalmar nation
Är du intresserad av textilt hantverkande? Stickning, virkning, broderi, nålbindning eller helt enkelt hur man lagar sina kläder – vad som helst på tyg och tråd. På söndagar varannan vecka ses vi i
syjuntan uppe på nationens övervåning mellan kl. 13:30 - 15:00. Alla är välkommna, både nybörjare och
gamla hantverksrävar! Ta med ditt projekt och umgås med oss.

Fotogruppen
e-mail: foto@kalmarnation.se
Facebook: Fotogruppen vid Kalmar Nation
I fotogruppen ges nationens fotointresserade en chans att genom samtal och projekt inspireras och utveckla sitt fotograferande. Kalmar nation kan dessutom stoltsera med ett eget mörkrum, vilket man får
tillgång till för 100 kronor per termin. Du behöver inga förkunskaper för att delta, bara ett intresse.
Under terminen anordnar fotogruppen utställningar och andra aktiviteter.

Nationstidningen Gyckeln
e-mail: gyckeln@kalmarnation.se
Facebook: Gyckeln Kalmar Nation
Nationstidningen har gått från att vara ett stencilerat häfte till en fullfjädrad tidskrift. Numera
kommer den ut regelbundet med 6 nummer per år och skickas automatiskt ut till nationens medlemmar.
Gyckelns främsta funktion är självklart att få ut nationsrelaterad information till medlemmarna, men
resten av innehållet tas fram av redaktionen. Flera skribenter har startat sin karriär på Gyckeln kanske är det också början på din?

Yoga
Facebook: Yoga på Kalmar Nation
Yogisar på alla nivåer är välkomna! Klasserna kommer att hållas i Kalmar nations festsal på bottenvåningen, det är gratis (Kalmar nations medlemmar ges prioritet vid stort intresse) och det går bra
för nybörjare att vara med. Om du vill gå på klasserna, ta med bekväma kläder och din egen Yogamatta.
Om du inte har en matta kommer det att finnas filtar man kan låna. Kom i god tid, dörrarna stängs när
klassen börjar, varmt välkommen till Yoga på Kalmar nation.

Idrott
e-mail: idrott@kalmarnation.se
Facebook: Kalmar Nation IF
Kalmar nation anordnar idrottsaktiviteter tre gånger i veckan. Under våren erbjuder vi innebandy, fotboll och pingis. Det är helt gratis för kalmariter och all utrustning finns redan till hands. För dig
som inte är medlem i Kalmar betalar du 100 kr per termin för att delta i aktiviteterna.

Kulturgruppen
e-mail: kultur@kalmarnation.se
Facebook: Kulturgruppen Kalmar Nation
Kulturgruppen anordnar olika aktiviteter under terminen, som alltid garanterar att man träffar nya
människor och har kul. Tidigare har Kulturgruppen exempelvis besökt Dramaten och Operan och gått på
chokladfestival, men de fixar också filmkvällar, vin- och teprovningar, och pysselkvällar. Håll utkik
efter nästa aktivitet med kulturgruppen!

Spexgruppen
Facebook: Spexgrupp på Kalmar Nation
Spexgruppen är dem som är ansvarig för underhållningen på gasquer, genom den ädlaste av konstformer
som har roat studenter i flera hundra år: spex! På tisdagar träffas de i festsalen för att brainstorma
koncept eller repa. Har du en massa kul idéer, eller en försmak för att grovt spela över? Då skulle
du passa perfekt här!
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Thunval ls t h ä n kvä r d h e t e r
av: anders ågust thunvall
Kamrater, kalmariter, kombattanter och
kompanjoner!

ett exempel på, ingår i krönikörsämbetet
numera även att tämligen löpande skriftligen dokumentera fester, gasquer och
andra bemärkta tilldragelser inom nationens hägn.

Så skriver vi ånyo ett nytt år i våra
veckokalendrar såväl som digitala dylika
och sedan sistlidna spalt har både juloch nyårshelgen passerat över Kalmarsund
under Ölandsbron.

För det ädla och signade dokumentationsändamål, som ovan dryftats, skulle herr
krönikör vara ytterst betjänt av den högt
ärade läsekretsens minst lika höga och
nådigt benägna bistånd i att vara hans
ögon och öron å nationen och dess divergerande evenemangsflora de gånger han
själv ej kan närvara. För detta syfte har
följande e-postadress skapats:
kronikor@kalmarnation.se

När detta läses har vi förhoppningsvis
fått någon form av lösning i regeringsbildningsfrågan, vilket vi i skrivande
stund ännu icke har. Emellertid har nationens viktigaste och högsta beslutande
organ, landskapet fått en ny ordförande
i form av nationens förstekurator emerita
Jenny Arvidsson!

Till denna är tanken att nationens
festglada folk och punktligt penetrerande
partajprissar ska kunna skicka in sina
egna betraktelser från nationens fester
och gasquer. Dessa kan sedan vara ett
komplement till krönikörens egna iakttagelser och dokumentationer från nationens fest, skämt och glam till det årsboksunderlag, vilket hr. Thunvall i egen hög
person, å ämbetets vägnar, är satt att
ansvara för!

Med dessa rader önskar härmed herr
krönikör framföra sina varmaste gratulationer och lyckönskningar till såväl
nationen, dess landsmän och -maninnor och
allt däremellan, som landskapet och dess
nyvalda, med vid nedtecknandet av dessa
rader, ännu ej tillträdda, ordförande.
Arvidssons tillträde på ordförandeposten för nationens landskap innebär
dock att undertecknad avgått från nämnda
post och därmed dragit sig tillbaka från
densamma. Fullt så mycket vilar han dock
icke på lagrarna, då han med största nöje
kvarstår i krönikörsämbetet även innevarande termin. Det finns dock ett smärre
aber; förutom författandet av klatschigt
kitschiga och kuriöst kåserande krönikor,
vilket föreliggande framställning utgör

Tusen tack på förhand och glöm inte att
gå hem innan ni går och lägger er!
Eder ödmjuke krönikör,
Hr. Thunvall
kronikor@kalmarnation.se
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REWIND: Luc c e ga s q ue 8 / 1 2
Photos: jacopo cantoni
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2 Q Kr ö n i ka
av: arnau castan-bonastre

T

he Christmas break is over and at
Kalmar that means a new 2Q stepping in! It certainly involves a
set of complex tasks but they are in a
way exciting challenges that I gladly
accept. Personally I have always preferred the spring semester over the
autumn, cause the days get longer and
brighter and the mood becomes happier.
Not to mention plenty of fun events
such as Kroppkaka or Valborg.

I am of course excited to meet and
have fun with old and new members, be
part of this network and help everyone have a good time as they are students in Uppsala. After all, the greatest achievement we are capable of when
working together at Kalmar is providing
a safe, nice and fun environment in
which students can develop themselves
way beyond the academic limits.

It is therefore an advantage for me to
start in the spring semester. I feel
hopeful and optimistic after energetic
days back home and a nice clubworker
weekend with my fellow curators and
most of the members of klubbverket

Good luck to all of you in the new semester, and see you around!
2Q,
Arnau Castan-Bonastre

The task of a 2Q is considered boring sometimes, with plenty of office
work, numbers and bookkeeping up and
down. But I do have a nice example in
my joy-spreading predecessor Johan, who
did his best to help keeping Kalmar the
small nation with the big heart.
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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
20.00-22.00
21.00-22.00

Blandbandscirkeln
Floorball (at Fyrisskolan)

Tuesday
18.00-00.00
Pub Kronan
19.00		Spex Group
19.00		Photo Group
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
19.00 		

Pub Kronan
Theatre Practice

Fridays
18.00-00.00
21.30-22.30

Pub Kronan*
Soccer (at Tunabergsskolan)

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)

*restaurant on selected Fridays
**on club- and gasquefree 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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ämb e ts män på kal m a r V t- 1 9
1Q - David Pikas

Proinspektor - Karin Nordin

Skattmästare (Fastighet) -

2Q - Arnau Castan-Bonastre

Sekreterare - Eskil Vesterlund

Mikael Wingård

3Q - Alma Aspeborg

Skattmästare (Finans) - Magnus

Inspektor - Anders Ahlén

Eklund

Ku ratel &
Adminis tr ation

fa st i g hetsrådet

Blandbandsförman - Måns Mårlid

Ledamot - Petrus Königsson

Yogaförman - Rianne de Bakker

Styrelsen

Ledamot - Hans Eriksson

Ledamot - Claudia Lampic

Ledamot - Anders Pohl

musikf örmän
Lyssnaförman - Zoë Whitney

Ledamot - Björn Jacobsson

se k reta utskottet

Ledamot - Anders Ahlén

Ledamot - Birgitta Garme

Ledamot - Li Svensson

Ledamot - Mikael Wingård

media & Kommunikation

Ledamot - Karl-Wilhelm Olsson

Ledamot - William Nisser

Ansvarig Utgivare - David Pikas

Suppleant - Linnéa Vikner

Ledamot - Jourun Widmalm

PR-Förman - Alexander Morell

Suppleant - Mikael Gustafsson

Spelaförman - Ville Sjösäter

PR-Förman - Edwin Ryan Poquiz

st i pe ndienämnden

Redaktör - Caroline Tisénius

f ör s t e kur at ors rå d

Ledamot - Anna Ferguson

Redaktör - Elin Kinnander

Ledamot - Per Hård av Segerstad

Ledamot - Anne-Sophie Fröjmark

Krönikör - Anders Thunvall

Ledamot - Linnea Hallberg

Ledamot - Bernhard Flohr

Fotograf - Jacopo Cantoni

Ledamot av Hjalmar Appeltoffts

Hemsideförman - Caroline Tisé-

stip. - Linnea Hallberg

nius

be svärsnämnden

övriga ämbeten

t r e d j e kur at ors rå d

Ledamot - Mats Törnered

Arkivarie - Daniel Christensen

Ledamot - Jens Wendel-Hansen

Ledamot - Niklas Bylund

Bibliotekarie - Johan Jönsson

Ledamot - Jonas Begemann

Ledamot - Niklas Tiederman

Datorförman - Magnus K Modéer

An d r e kur at ors rå d
Ledamot - Emil Petersson

Fanbärare - Carl Ottosson

Ledamot - Tina Karlsson

Fanbärare - Viktor Tiedermann

Ledamot - Jonathan Elliott

medl e msve rks a mhete n

b os ta d s r e l at e ra de uppdrag

i n t e rnationel l a sekreterare

Arvidsson

Ledamot BB:s styrelse - David

Sekreterare - Vanina Rossetti

Sånganförare - Arvid Salomonsson

val n ä m n d e n

Zetterman

Kammarskrivare - Ellen Victor
Kårmarskalk - Eskil Vesterlund
Landskapets ordf. - Jenny

Teknikförman - Melvin Jerselius

Suppleant BB:s styrelse - Arvid

k lubbverket

Sargrén

Gynnå

Sexmästare - Melina Sundström

Överarkivarie - Jesper Larsson

Ledamot RN:s styrelse - Karolina

Köksmästare - Jinsong Jang

Göranzon

Hovmästare - Jonas Begemann

Ledamot RN:s styrelse (För-

Klubbvärd - Ellen Victor

valtningsrådet) - Karl-Wilhelm

Klubbvärd - Daniel Westberg

Olsson

Klubbvärd - Holly Campbell
Klubbvärd - Christofer Moylan

r e vi s i on s n ämn de n
Ledamot - Fredrik Karlsson

Kondisvärd - Eleni Bouloukosta

Ledamot - Kristoffer Åslund

kult urverksamhet

Fackrevisor - Ingemar Rindstig

Idrottsförman - Niklas Emilsson

Want to become one of u s?
Visit 1Q during opening hours or
send him an email to learn more
about vacant positions!

Idrottsförman - Nicholas Hodby

F i n an s r åd e t

Spexförman - Maria Wendel-Hansen

Ledamot - William Nisser

Syjunteförman - Emelie Gladh

Ledamot - Agne Lindberg

Teaterförman - Vilma Rydstedt

12

1q@kalmarnation.se

recc e ga s q ue 1 6 /2
Käre Recentior!
Varje termin anordnar alla 13 nationer sin egen gasque i de nya medlemmarnas ära.
En gasque är en formell middag i studentsammanhang och är en av de roligaste traditionerna i nationsvärlden som innebär massor av sång, god mat, underhållning och
trevligt sällskap.
Eftersom just denna tillställning är inriktad till våra nya medlemmar kommer ni
därför att få lära er att sjunga dryckesvisor, skåla och allt därtill. Vi börjar
med en välkomstdrink här på nationen, för att sedan tillsammans tåga till universitetshuset för en välkomstceremoni tillsammans med alla nationer. Väl tillbaka på
nationshuset börjar själva gasquen, och vi kommer bland annat att serveras en underbar trerättersmiddag, ett spex, ett framträdande av vår egen nationskör och sist
men inte minst, sjunga mängder av roliga (snaps)visor.
Självklart är du välkommen även om du inte är recentior längre. Det här är en utmärkt gasque att starta terminen med. Låter detta kul?
Biljetter köps i inskrivningen eller hos 2Q.

G asque r du inte vi l l mi ss a i vå r !

kroppka ke ga s q ue 2 /3
Damma av högtidsdräkten och gör plats för kroppkakor i mängder. Med grädde, skirat
smör och lingon. Vare sig du är köttis eller vegan finns en (eller tolv, som vinnaren i förra årets ätartävling lyckades få i sig) kroppkaka för alla.
Den 2:a mars går Kroppkakegasquen av stapeln, och det vill du verkligen inte missa.
Har du aldrig ätit kroppkaka är detta ett unikt tillfälle att testa denna delikatess från andra sidan sundet - det Öländska guldet. Har du ätit kroppkakor tusen
gånger i ditt liv - ja, då vet du ju redan varför du inte får missa Kroppkakan!
Vågar du ställa upp i den årliga kroppkakeätartävlingen? Anmälan på plats.
Vinnarna går hem med ett fantastiskt pris!
Biljetter köps som vanligt hos 2Q!
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Men vad är då e t t la n d s ka p?
text: jenny arvidsson
På sidan här intill finner Du en landskapskallelse. Den innebär att Du som är medlem
på Kalmar nation är kallad till landskap i
nationens festsal. Från kl. 18.00 serveras
förfriskningar och det ges möjlighet att
diskutera frågor och funderingar rörande
landskapet i sig eller nationen i stort.
Själva landskapet börjar kl. 18.30.

som rör kommunens representant efter som de
sedan länge slutat utse en sådan.
Den slutgiltiga föredragningslistan anslås
på anslagstavlan utanför kuratorsexpeditionen på nationen senast tre dagar innan landskapet och delas även ut på själva
landskapet.
Det kanske inte låter så lajbans det här,
att lägga ner timmar på ett långtråkigt
möte. Men landskapen är mycket mer än rapporter och fyllnadsval för när sista punkten är avklarad dukar vi upp till en gratis
landskapssexa, vilket i praktiken innebär
att nationen bjuder dig på middag. Denna
hejdundrande tillställning brukar vara ett
trevligt sätt att lära känna nya personer
på nationen.

Ett landskap på nationen är ungefär att
jämföra med ett årsmöte, fast det äger rum
fem gånger per år. Vid dessa fem tillfällen beslutar nationens medlemmar, det vill
säga Ni, hur nationen skall fungera. Att
det är uppdelat på fem gör det möjligt att
sprida ut viktiga beslut och val av förtroendeposter så att varje tillfälle inte
blir så innehållsspäckat och tungrott. Det
ger också medlemmarna större möjlighet att
påverka och få insyn i nationens arbete.
Varje landskap har speciella åligganden,
vilket innebär att vissa saker måste beslutas på dem. Som exempel kan man nämna att
verksamhetsplan och budget för kommande år
måste framläggas på sista landskapet för
höstterminen samt att förste och tredje kurator väljs på vårterminens andra landskap.

Jag är än idag glad att jag vågade ta mig
till landskapet den där första gången och
att jag stannade kvar på sexan efteråt. För
jag mötte så många fina människor som svarade på mina frågor, berättade om nationen
och fick mig att vilja ta del av allt det
fantastiska som Kalmar har att erbjuda.
Så kom till landskapet den 11:e. Det blir
kul, jag lovar!

På det här landskapets ska vi utvärdera föregående termins verksamhet, välja
ledamöter till valnämnden och uppdatera
stadgarna för Bortom Bullret. Det rör sig
om ett förslag om från deras styrelse som
egentligen bara handlar om att ta bort allt

Jenny Arvidsson,
Landskapets ordförande
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Lands ka ps ka lle ls e
Preliminär föredragningslista för Kalmar nations
första lagtima landskap 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Härmed kallas alla landsmän
till Kalmar nations första lagtima landskap 2019,
måndagen den 11 februari
kl. 18.30 i nationens festsal. Från kl. 18.00 kommer det att finnas snittar,
förfriskning och möjlighet
till diskussion inför landskapet.
Glöm inte att ta med er
legitimation och bevis på
medlemskap, till exempel
nationskort.

Formalia
Landskapets öppnande
Val av två justerare samt två rösträknare
Godkännande av kallelsen
Fastställande av föredragningslistan
Adjungeringar
Föregående protokoll
Upprop och fastställande av röstlängden
Meddelanden

9.
10.
11.
12.
13.

Rapporter
Verksamhetsrapport
Restaurangverksamhetsrapport
Ekonomisk rapport
Styrelses rapport
Övriga rapporter

Valärenden
14. Val fram till första landskapet 2020
Val av ledamöter av valnämnden (3 st)
15. Fyllnadsval för vårterminen 2019
Fotoförman, Kulturförman (2 st), Målaförman,
Klubbmästare (2 st), Klubbvärd (6 st), Kondisvärd,
Lyssnaförman, Spelaförman, Stand-up förman
16. Fyllnadsval för 2019
Internationell Sekreterare, Recentiorsförman (2
st), Ledamot av revisionsnämnden (2 st), Ledamot
av Förste Kurators råd
17. Fyllnadsval för höstterminen 2018 - vårterminen
2019
PR-förman, Körförman, Recentiorsförman (2 st),
Ledamot av Andre Kurators råd (2 st), Ledamot av
finansrådet
18. Fyllnadsval för 2018-2019
Alumnsekreterare
19. Fyllnadsval för 2019-2020
Ledamot av Rackarnäbbets styrelse, Ledamot av Stipendienämnden
Övriga ärenden
20. Utvärdering av höstterminens verksamhet
21. Ändring av Bortom Bullrets stadgar
22. Slutredovisning av 2017, Bordlagt ärende
a. Förvaltningsberättelse
b. Resultat- och balansräkning
c. Revisionsberättelse
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
23. Övriga frågor
24. Ordet är fritt
25. Slutupprop
26. Landskapets avslutande
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Kalmar nation
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

K a lmanacka
2/2 Klubb Kalas
5/2 Spela open-mic
7/2 Reccemottagning
8/2 Premiär Restaurang
11/2 Landskap #1
12/2 Lyssna live-spelning
16/2 Recentiorsgasque
28/2 Quiz m. studentradion
2/3 Kropp kakan

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

