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Ta hand om
varandra.
Det här är mitt sista nummer som redaktör för
Gyckeln, och jag insåg just att jag precis som
Erik och Anna skriver min allra sista ledare i Gyckeln. Åtminstone som redaktör. Mitt engagemang i Kalmar kommer förhoppningsvis att
växa ytterligare, jag kan inte bli annat än sugen
på att fortsätta efter att ha läst om alla spännande ämbeten i detta nummer av Gyckeln.
Möjligheterna är oändliga. Det är ju det som är
det bästa med nationslivet. Man kan bli allt från
fanbärare till fikis till sekreterare. Ingenting är
omöjligt. Men allting är defitivt livsberikande.
Så om du är sugen på att engagera dig, kom
på nästa landskap. Och glöm inte bort att Gyckeln behöver en ny förälder.
Här om dagen var jag på mitt första landskap.
Och efter det min första sexa. Det var galet
kul. En anledning till att gå på landskap. Och
glöm för all del inte bort att man äter gratis
som recce på sexan under ett helt år. Det ni! På
landskapet valdes Agnes till ny 3Q och Carl till
ny 1Q. Det utlovades bland annat att Kalmar
ska bli mer fritidsgårdsliknande, vilket känns lovande. För det är väl så en nation ska fungera,
man ska känna sig välkommen. Lite som ett
andra hem.
I övrigt vill jag skicka med er alla några ord på
vägen. Glöm inte bort att ta hand om er själva
och era vänner. Låt inte dagarna glida er ur
händerna, gör det ni vill. Våga satsa.
Gå på landskap.
Anmäl att ni vill ha Gyckeln som PDF på mailen
istället för papperstidningen till 1Q.
Kom och fira Valborg på Kalmar!
Lycka till!
Jenny & Lisa (som inte fick vara med och skriva
den här gången eftersom hon har flera nummer
kvar. )

So Long, and Thanks
for All the Fish

Minns ni det där sista avsnittet av Sex & the City när
alla tjejerna sitter på lunchstället och är lyckliga. Det
är början av deras nya lyckliga liv, och oj vad de är
lyckliga. Det finns det sista avsnittet av Sopranos när
familjen sitter på en sylta och dom spelar Journeys
”Don’t Stop Believing”. Glädjen finns där men den är
inte direkt överväldigande. I det sista Seinfeldt-avsnittet sitter de i en cell helt oförstående om varför de
blivit dömda, olyckliga som tusan. För er som tittade
på the West Wing så vet ni att det hela slutade med
att den gamla presidenten Bartlet på Air Force One
på väg tillbaka hem till Massachusetts med sin fru.
Vad tänker du på? Frågade frugan. Med både glädje
och sorg i rösten svarade presidenten, ”Morgondagen”. Det gör jag också. Både med sorg och glädje.
Nog för att mitt år som kurator inte är slut, jag har mycket jobb och mycket roligt framför mig. Vi ska hinna
med valborg, majmiddag, vårbal och ett Knally innan
jag mönstrar av. Mannen som kommer att ha nöjet att
styra den här skutan ett år framöver heter Carl Littke,
men honom får ni veta mer om längre bak i tidningen.
Nu ägnar vi istället, som vanligt, tiden åt mig, mitt
kuratorsår och min morgondag. Det här året var kul.
Det var jättekul, mycket tack vare Gustaf, Anna och
David, men också alla andra här på nationen. Att vara
kurator på en studentnation i Uppsala är få förunnat
och jag skattar mig lycklig över den möjlighet jag fick
och sen, enligt somliga, schabblade bort. Att vara
engagerad på en studentnation är kul. Det är jättekul.
Jag förstår de personer som tror att nationerna kan
vara lite för mycket för att de ska känna sig hemma.
Men då säger jag: Det man inte känner, skämmer en.
Testa, du kanske tycker om det och det kostar inget.
Nu är det snart slut, men hur slutar då serien om mig?
Med alla mina vänner på en trendig lunchrestaurang?
På Air Force One på väg hem till Skåne? Troligen inte.
Kanske ett Ryan Air-flyg till Riga? På en springare i
Andalusien? På 1Q-expen? Det får tiden utvisa. Men
att jag kommer att vara lycklig och lyssna på Journey,
det är jag säker på. Så till Steve Perrys gälla stämma
skriver jag nu de sista raderna i Gyckeln, åtminstånde
som Förste kurator.
Nu kan jag tänka på morgondagen.
Erik G Ageberg
Förste kurator

Nationens stjärnor
Då var mitt år som tredje kurator snart slut. Valborg stundar och våren är här. Nu när
jag sitter och skriver visdomsord till min efterträdare Agnes kan jag inte komma på
vad man ska tänka på, vad man inte får glömma eller hur jag har gjort någonting. Det
känns som om det var igår vi polerade spisen inför Miljökontorets inspektion, hade
den första Stand-upen och mitt första klubbverksmöte som 3Q.
Det finns så många fina stunder, så som när Inspektorn hjälpte till att storstäda, eller
pizza och tårdrypande romantiska komedier i TV-soffan med kollegorna. Men de
stunder som ligger mig närmast hjärtat är de med klubbverkarna, nationens stjärnor.
De sliter sitt hår för att få stället att rulla. 3Q är en viktig post och en nödvändig sådan,
men utan sina klubbverkare är man inget. De ger inspiration
och glädje och fastän man ibland tittar på köksgolvet och undrar vad de tänkte, är det
de som gör jobbet så fantastiskt kul och givande!
Jag vill tacka för mig och ge Agnes och
Calle ett klyschigt tips: Kuratorslivet är
som en åktur med berg och dalbanan.
Det går upp och ner, men det löser sig
alltid så länge man bara håller i sig and
enjoy the ride!
Anna
tredje kurator

Rapport från Kalmar nations andra lagtima Landskap 2008
Den 2 april valde Landskapet Carl Littke till Förste kurator och Agnes Forsberg
till Tredje kurator för läsåret 2008-2009. Carl Björkholm valdes till Ledamot i
Rackarnäbbets styrelse. Grattis till er och lycka till Carl och Agnes! Se Carl
som Landskapets ordförande för sista gången måndagen den 5 maj. Då ska vi
välja massor med nya ämbetsmän.

Välkommen då!

Carl och Agnes är era nya
kuratorer gott folk.

I sann demokratisk anda valdes de båda med full majoritet på
senaste landskapet. Gyckelredaktionen träffade dem sekunderna
efter det vinnande utslaget och lät dem fylla i vår Mina Vänner-Bok.
Namn: Agnes Forsberg
Ålder: 21 år
Läser: statistik (inom samhällsvetarprogrammet)
Medlem sedan: ht06
Frisyr: Alldeles för ofta uppsatt
Hårfärg: Sverigefärg
Ögonfärg: Blå
Längd: 173
Skostorlek: 39
Ämbeten på Kalmar: kondisvärd, recceförman och suppleant i styrelsen
Kommer från: Kalmar
Bor: på Rundelsgränd 6b
Mentalitet: Lugn och glad
Din bästa egenskap: Positiv och ser
möjligheter
Din sämsta egenskap: Kan vara ganska svår
att lära känna
Kroppsdel du tycker bäst om: Mina ögon,
tycker om att titta på och iaktta saker och
ting.
Du sover: När som helst och överallt
Tror du på något? Människor. Vill gärna se
något gott i alla.
Gillar: Choklad
Kändis du liknar: Chloe Sevigny. Har jag hört
från två oberoende källor och då måste det
vara sant.
Senaste film på bio: Sweeney Todd
Senast lästa bok: A Farewell to Arms
Skriver du dagbok? Har börjat tusen gånger
Bästa årstiden: Sommaren
Vad ville du bli när du var liten? Översättare
och tolk.
Är du på väg ditåt? Nej
Katt eller hund? Hund
Har du nån nojja? Är ganska spindelrädd
Politiskt insatt? Jovars
Egenskap du värdesätter hos andra? Öppenhet och humor
Är det ok med vita lögner? Ja
Hur tidigt stiger du upp? Halv åtta

Är det bra eller dåligt? Bra
Vad är du allergisk mot? Ingenting
Märkeskläder eller secondhand? Secondhand
Hur många par skor har du? 16
Favoritsåpa alt. dokusåpa? Amerikanska
dramaserier är min stora last.
Salt eller socker? Socker
Sushi eller hamburgare? Hamburgare
Vad hade du MVG i?
Vad hade du IG i? Det var nära att jag fick ig i
bild i högstadiet.
Är du blyg? Ja, ibland
Har du utövat någon extremesport?
Stavhoppning
Är du feminist? Ja
Kaffe eller te? Kaffe
Därför blir du en
bra tredje kurator:
Jag är en person
som gillar att
planera och pyssla,
egenskaper som jag
tror är värdefulla för
en tredje kurator. I
grunden är jag en
positiv människa
som ser möjligheter
och har lätt för att
samarbeta vilket
kommer att underlätta arbetet som
kurator. Dessutom
är jag verkligen fäst
vid Kalmar Nation
och jag vet att jag
kommer att jobba
rumpan av mig för
att det ska gå bra
för oss men även att
folk ska trivas både
när man jobbar och
hänger på nationen.

Namn: Carl Littke
Ålder: 21 år
Läser: juridik
Medlem sedan: ht04
Frisyr: Krull
Hårfärg: Brun
Ögonfärg: Grön
Längd: 200
Skostorlek: 45
Ämbeten på Kalmar: klubbverkare, kammarskrivare och landskapets ordförande
Kommer från: Linköping
Bor: i en 3:a på Rackarberget med Gustaf
Hallgren.
Mentalitet: Lugn men vild
Din bästa egenskap: För min egen del är det
att jag sällan dömer. Det är mycket lättare att
ta sig igenom livet om andra människors beteenden inte tillåts vara irritationsmoment eller
på något annat sätt stjäla uppmärksamhet
från allt annat som är roligt i livet. För andras
del är det kanske samma sak. Jag ger alla en
chans och ofta fler än så.
Din sämsta egenskap: Enligt vissa, visserligen partiska, bedömare är jag en osäker
mobbande egoist utan självförtroende. En
opartisk utredning skulle emellertid kunna
		
komma fram till samma sak.
		
Du sover: 7-8 timmar i foster		
ställning.
		
Djur du är lik: En lax har jag
		
hört. Men jag låter som en
		
skrikapa när jag skrattar.
		
Gillar: Livet
		
Kändis du liknar: Mette
		
Marit?
		
Senast sedda film på bio:
		
There Will be Blood
		
Skriver dagbok: Sporadiskt
		
Bästa årstiden: Sommaren
		
Ville du bli när du var liten?
		
Pilot
		
Är du på väg ditåt? Nej
		
Politiskt insatt? Inte i förhål
		
lande till min umgängeskrets.
		
Egenskap du värdesätter
		
hos andra? Ärlighet
		
Är det ok med vita lögner?
		
Ja, men oftast föredrar jag
		
ärlighet, även om det svider.
		
Vaknar: kl 7
		
Är det bra eller dåligt? Bra

Allergier: Pälsdjur, gräs, pollen och den här
intervjuformen
Gillar att laga mat? Ja
Märkeskläder eller secondhand? Märkes
Hur många par skor har du? 10+
Favoritsåpa alt. dokusåpa? Ingen
Salt eller socker? Salt
Sushi eller hamburgare? Sushi
Vad hade du MVG i? Matte, svenska, engelska och en del naturämnen
Vad hade du IG i? Inget
Är du blyg? I botten, men jag övervinner det
Vilket museum var du på senast? Något i
Barcelona. Bryr mig sällan om vad konstnärerna heter, men det var fint.
Har du utövat någon extremsport? Segling
har väl viss potential att kvalificera sig som
extremsport, men de tävlingar jag varit med i
har det mest varit stiltje.
Vem är den hurtigaste personen du känner? Kalle Blomberg
Är du feminist? Ja
Favoritinredningspryl i ditt hem: Gustaf
Hallgren
Kaffe eller te? Te
Därför blir du en bra förste kurator: Jag
kan vara nästan löjligt rationell i många situationer. Jag hastar inte iväg och försöker lösa
problem utan att först tänka igenom vad som
måste göras. Det sparar tid och ger oftast ett
bättre reslutat.
Jag är okonventionell. Eventuella företrädare av "såhär har vi alltid gjort" kommer kalla
mig fula namn bakom ryggen på mig. Glädjande för dem så finns det ju både ett och två
ord som inte finns i T9 men som rimmar på
Carl eller Calle. Många gånger lever gamla
synsätt kvar allt för länge även om de inte
längre är, eller kanske aldrig har varit, motiverade. Jag är här för att bryta mönster och
skapa nya som fungerar bättre.
Det jag framförallt vill åstadkomma är att
få folk att känna sig hemma på nationen. När
studenterna har pluggat klart för dagen vill jag
att de ska känna att det vore skönt att runda
av dagen med lite häng på Kalmar, även om
klockan knappt passerat lunch. Huset utnyttjas alldeles för lite under dagtid. Vi får se vad
det finns för möjligheter att ändra på det.
Gyckelnredaktionen vill passa på att önska
de nya kuratorerna lycka till!

Kropp

Visste ni att det konsumeras nästan
asque varje år? Nja, kanske inte så
det ungefär som så. Kroppkakan,
hemlänet vinter som sommar förtj
ter den hängivne kalmariten och tru
grädde - allt för nostalgin och kärle
stursk och kärleksfull finns sedan ett
under 60 minuter pressa ner så mån
är att skippa grädden och det skirad
alla toalettbesök är strängeligen fö
rekordet i skrivande stund men jag v
tigt så många lyckades inte vinnarna
många för att ett och annat ög
En annan imponerande händelse p
och trollade för oss. Ballonger blås
som gycklarens ben stod på höga
gedigen underhållning på ett barnka
Sollentuna saknade också sin g
denna dag. Undertecknad fick den
om DC3:an och annat ur svensk mil
han över underhållningen men även
men du är
Efter den fantastiska förrätten
för att beskåda ett spin-off-spe
men minst sagt underhållande
då brottsplatsen tänktes var
Kvällens enda minus var pär
dela, dess sura smak gjorde a
det tur att sällskapet var gott o
gång från salongen en trappa u
nant slog följe med inspector em
begav sig tillb
Så var alltså ännu en Kroppk
Om du inte har varit där än –

pkakan

n ett ton potatis på Kalmar Nations Kroppkakegå mycket som ett ton, men för tillverkarna känns
, en liten boll med läcker fyllning, förtärs friskt i
jänar sin fest tycker vi på nationen. Varje år situgar i sig kakan med skirat smör, lingonsylt och
eken till hemlänet. För den som vill visa sig extra
t par år en kroppkakeätartävling. Då gäller det att
nga kakor som möjligt i sin magsäck. Ett hett tips
de smöret under tiden. Drick dessutom måttligt,
örbjudna under tävlingens gång. Jag minns inte
vet att det rör sig om över tjugo kroppkakor. Rika i årets tävling pressa ner men det var tillräckligt
gonbryn höjdes. Imponerande, minst sagt.
på årets tillställning var gycklargruppen som kom
stes upp och formades till små figurer, samtidigt
styltor. Gör om det den som kan. Det saknades
alas i Sverige den dagen, det är ett som är säkert.
generallöjtnant som hade tagit sig till nationen
n fina äran att vara hans bordsdam och historier
litärhistoria avhandlades. Särskilt imponerad var
n över sitt sällskap för dagen: ”Jag älskar min fru,
det vackraste jag sett.”
och huvudrätten begav vi oss ner till puben
ex i sann Sweeney Todd-anda. Annorlunda
att beskåda en mördarmusikal – framförallt
ra en 2Q-expedition. Nåja, det gick hem.
ronefterrätten vars hårda kropp inte gick att
att man slutade försöka efter ett tag. Då var
och portvinet fint. Vi förflyttade oss ännu en
upp för kaffe och avec. Min käre generallöjtmerita innan han aktningsfullt tog farväl och
baka mot Stockholm igen.
kakegasque till ända och inte ett öga torrt.
– kom kom kom nästa år! Du kommer inte
ångra dig.
Text Lisa Englund
Bild Pernilla Hjelm Andersson

Tre fullspäckade sidor. Här
ska tillsättas ämbeten!
På landskapet den 5 maj är det valdags igen. Den här gången handlar det om många
viktiga ämbeten som tillsätts, både inför höstterminen och det kommande läsåret. Om du
är intresserad av ett ämbete på din nation kan du nominera dig själv genom att skriva upp
ditt namn på listorna som hänger uppe på dörren till TV-rummen i nationshuset. Du kan
även maila nationens valnämnd genom Förste kurator, på 1q@kalmarnation.se.
Att engagera sig på nation är något som varje sann Uppsalastudent borde uppleva
någon gång under sin vistelse här. Du får chansen att träffa en hel massa roliga människor, gå på fest, och inte minst få en inblick i och erfarenhet av någon av de många
verksamheterna som nationen pysslar med. Ta chansen nu!
De ämbeten som ska väljas på landskapet presenteras nedan. Om du har några frågor
om någon av dem, hör av dig till mig så reder 1Q ut begreppen.

Val för läsåret 2008 – 2009
Biträdande redaktör (1 st)
Redaktörerna ansvarar gemensamt för att
nationens tidning Gyckeln (som du nu håller
i din hand) formges och fylls med innehåll.
Tidningen kommer ut tre gånger per termin. Bra
kunskaper att ha i bagaget är datorvana och
intresse för formgivning och journalistik. Den
biträdande redaktören blir ”ordinarie” redaktör
terminen efter, och ämbetstiden är alltså ett år.
Biträdande annonsackvisitör (1 st)
Annonsackvisitörerna ansvarar för att sälja
annonsplats i nationens tidning och på hemsidan (och även på andra ställen, fantasin sätter
gränser). Precis som med redaktören blir den
biträdande ”ordinarie” terminen efter valet. Bra
egenskaper för annonsackvisitören är telefonvana och en charmant säljförmåga.
Arkivarie (1 st)
Nationens arkivarie ser till att arkivet hålls i
ordning och rensas från sådant som inte hör
hemma där. Det underlättar om du som söker
har ordningssinne, men du behöver inte läsa
arkivkunskap. I ämbetet ingår även att se till att
andra ämbetsmän levererar sådant som ska
arkiveras till arkivarien.

Recentiorsförman (1 st)
Minns du när du skrev in dig? Då möttes du
(förhoppningsvis) av en väl insatt och grymt
trevlig person som hälsade dig välkommen och
fick dig att från första stund gilla Kalmar nation.
Nu kan du göra samma sak! Recentiorsförmännen innehar ett viktigt ämbete, eftersom de är
de som alla nya oftast möter först. Vill du vara
nationens ansikte utåt under inskrivningsperioden? Kandidera nu!
Idrottsförman (1 st)
Utan visst sport-, hopp- och skuttintresse
funkar det inte att söka till idrottsförman. Ansvarsområdena är att hålla liv i Kalmar nations
Idrottsförening (KnIF), som för tillfället pysslar
med pingis, fotboll, innebandy och sällskapsspel.
Ledamot av Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd (1 st)
Kanske det glassigaste av ämbeten på nationen, och som sådant nästan automatiskt vigt åt
avgående Förste kurator. Ett möte på ett läsår,
mer krävs inte av den här ledamoten.

Internationell sekreterare (1 st)
De internationella sekreterarna fungerar som recentiorsförmän för alla internationella studenter
som söker sig till Kalmar nation. Uppgiften är
att ta hand om dem och få dem att känna sig
som hemma, fast här. Det är en fördel om du
är minst tvåspråkig (svenska såklart, och något
annat). Grymt kul ämbete!

gar i Uppsala är ju sångerna. På Kalmar nation
har vi en sånganförare som ansvarar för att
det hålls tempo i sjungandet. Sånganföraren
skriver även en vers till varje gasque, gärna på
tema. Sångröst och jävlaranamma är två goda
egenskaper.

Körförman (1 st)
Nationens kör framträder på alla gasquer och
fester som anordnas, och förutom detta deltar
kören även i nationskörsfestivaler och annat
skojigt. Den som koordinerar allt sådant med
kuratelet är körförmannen. En skön sångröst
och viss organisatorisk förmåga underlättar i
sökandet av det här ämbetet.

Klubbvärd (9 st)
Det här är kanske det viktigaste ämbetet på
nationen, och samtidigt ett av det roligaste.
Som klubbvärd ansvarar du för att Pub Kronan
håller öppet, tillagar och serverar mat och dryck
samt ser till att alla gäster trivs och har det bra.
Du jobbar även på vissa av nationens klubbar.
För detta så får du ett så kallat KK-kort, vilket
ger dig och en kompis fri entré förbi köer och
annat otyg på alla nationer i Uppsala! Det är
också något av det roligaste man kan göra som
engagerad, så kandidera nu!

Fanbärare (1 st)
Klär du i frack eller långklänning? Kan du ta
ansvar för en av nationens käraste klenoder,
vår nationsfana? Gillar du ceremonier? I så fall
ska du definitivt söka posten som en av två
fanbärare!
Miljöförman (1 st)
Som ett led i nationens strävan att bli mer
miljömedveten har vi ämbetet miljöförman.
Arbetet inom ämbetet är fritt och öppet för mycket egna tolkningar, och det är såklart bra om
du har ett miljöintresse.
PR-förman (1 st)
Vi vill ju givetvis att så många som möjligt ska
hitta till Kalmar nation för att uppleva allt som
är så grymt med oss, och för att det ska gå så
smidigt som möjligt så har vi en PR-förman.
Affischtillverkning och affischering är två tunga
ansvar som ligger på det här ämbetet, men det
finns mycket utrymme för egna initiativ.
Kårmarskalk (1 st)
Den här personen ser till att det hålls ordning på
nationens sittningar, genom att agera toastmaster och hålla koll på talordningar och dylikt.
Frack eller långklänning är det som gäller, och
en vän stämma som når ut över ett sorlande
publikhav är en god tillgång.
Sånganförare (1 st)
En av de allra skojigaste delarna av alla sittnin

Val för höstterminen 2008

Kondisvärd (2 st)
Fiket Frk Nylins Eftr är en av Kalmar nations
pärlor. Varje söndag i ur och skur serveras
smaskiga mackor och hembakade kakor till billiga priser. Som kondisvärd bakar du och håller
i fiket varje söndag, och för detta får du också
ett KK-kort.
Sexmästare (1 st)
Ett annat ord för fest i nationssammanhang är
’sexa’. Festansvarig på nationen kallas alltså
sexmästare. Här är det bra om du har erfarenhet från köket och baren på nationen innan du
söker, för här kan det vara snabba puckar. Du
jobbar och är tillsammans med 3Q ansvarig för
gasquer och fester. Stresstålighet och organisatorisk förmåga är goda egenskaper för en
sexmästare.
Kulturförman (2 st)
Den kulturella verksamheten på nationen spänner över ett brett fält, från teater på Dramaten
till stjärnskådning i observatoriet. Som kulturförman håller du i kulturgruppens verksamheter
och ansvarar för program och genomförande.
Kultur är mycket vad du gör det till, kreativitet är
bra! Fortsätt nu att läsa på nästa sida.

Fyllnadsval för 2008
Ledamot av valnämnden (1 st)
Om klubbvärd är viktigt, så är det här nog det
viktigaste ämbetet av dem alla. Utan en valnämnd är det jättesvårt att få fram kandidater
till alla nationens ämbeten! Känner du att du
vill delta på en riktigt grundläggande nivå på
nationen, så ska du kandidera till valnämnden!
Din insats behövs här!
Ledamot av revisionsnämnden (2 st)
Revisionsnämnden kontrollerar att nationens
räkenskaper är korrekta samt samarbetar med
nationens revisor. Ett sinne för siffror, samarbetsförmåga samt noggrannhet är viktiga egenskaper för en ledamot i revisionsnämnden.
Suppleant i Rackarnäbbets styrelse (1 st)
Rackarnäbbet är de små röda gulliga trähusen
som ligger på Övfre Slottsgatan ovanför nationen. Det är en egen stiftelse, och har som
sådan en egen styrelse där nationen har ett
antal platser.

Suppleant i styrelsen (1 st)
Nationens styrelse ansvarar för och fattar beslut
som rör den dagliga verksamheten. Om du
brinner för din nation och känner att du vill ta ett
tungt ansvar för att den fortfarande finns kvar i
framtiden så är detta ämbetet för dig!
Sekreterare (1 st)
Som sekreterare ansvarar man för att protokoll
skrivs vid styrelsens och landskapets sammanträden, dessutom är man nationens stipendiesekreterare. Sekreterare är även ledamot
av styrelsen. Mandattiden är ett år.
Idrottsförman (1 st)
Utan visst sport-, hopp- och skuttintresse
funkar det inte att söka till idrottsförman. Ansvarsområdena är att hålla liv i Kalmar nations
Idrottsförening (KnIF), som för tillfället pysslar
med pingis, fotboll, innebandy och sällskapsspel.
Fyllnadsval för vårterminen 2008
Klubbvärdar (3 st)
Se ovan.

Hej,
Det var några av er som inte kom på förra landskapet. Mellan tummen och
pekfingret var det väl 1200+ medlemmar som tyckte att de hade något bättre för sig. Ett försumbart antal skulle en lekman säga, men i kontrast till de 22
som var där är siffran anmärkningsvärd. Mindre anmärkningsvärt är att under
nämnda förhållanden Agnes Forsberg och undertecknad blev valda till 3- respektive 1Q. Aj aj aj då, tänker ni nu. Ja, så går det när man inte tar vara på
sin rösträtt, men det skulle ni tänkt innan ni drog iväg på den där filatelistkongressen i Bulgarien. Nu är det för sent. Hur som helst, de som ”missade” förra
landskapet får den 5 maj klockan 19:15 en sista chans att beskåda undertecknad med klubban i högsta hugg.
Carl Littke
Landskapets ordförande

Preliminär föredragningslista för Kalmar nations
tredje lagtima landskap 5 maj
2008
Formalia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Landskapets öppnande
Val av två justeringsmän
Val av rösträknare
Godkännande av kallelsen
Fastställande av föredragningslistan
Godkännande av föregående protokoll
Upprop
Meddelanden

Rapporter
9.
10.
11.

Verksamhetsrapport
Ekonomisk rapport
Övriga rapporter

Valärenden

12. Val av för ht 08 - vt 09
Bitr. Redaktör (1 st)
Bitr. annonsakvisatör (1 st)
Ansvarig Utgivare (1 st)
Arkivarie (1 st)
Recentiorsförman (1 st)
Idrottsförman (1 st)
Leda av H Appeltofts stipendienämnd
(1 st)
Internationell sekreterare (1 st)
Körförman (1 st)
Miljöförman (1 st)
Fanbärare (1 st)
PR-förman (1 st)
Kårmarskalk (1 st)
Sånganförare (1 st)

13. Val för ht 08
Klubbvärd (8 st)
Kondisvärd (2 st)
Sexmästare (1 st)
Kulturförman (2 st)
14. Fyllnadsval för vt 2008
Ledamot av valnämnden (1 st)
Ledamot av revisionsnämnden (2 st),
Suppleant av Rackarnäbbets styrelse
(1 st),
Suppleant i styrelsen (1 st)
Sekreterare (1 st)
Idrottsförman (1 st)
Landskapets ordförande (1 st)
15. Fyllnadsval för vt 2008
Klubbvärd (3 st)

Slutredovisning av 2007
16.

Styrelsen
a. förvaltnings- och verksamhets
berättelse
b. resultat och balansräkning
c. revisionsberättelse
d. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
17. Förvalningsrådet
a. förvaltningsberättelse
b. resultat och balansräkning
c. revisionsberättelse
d. fråga om ansvarsfrihet för förvalt
ningsrådet
18.
Övriga frågor
19.
Ordet fritt
20.
Slutupprop
21.
Landskapets avslutande

Posttidning B
Kalmar nation
Svartmangatan 3
753 12 UPPSALA

Kalmanackan de dagar du inte kan missa.

April
23
25
27
28
30

Maj
01
02
04
05
05
06
07
08
09
12
14
15
16
17
19
22
24
26
27
30
Juni
01
02
04
05

Kuratorernas mottagningstider
Städdag
Valborgsgasque
Fika: Fröken Nylins Eftr.
Glasnost
Valborg: Champagnegalopp. klockan 15-18
Majmiddag
Restaurang: Smaka
Fika: Fröken Nylins Eftr.
Landskap, terminens tredje. Klockan 19.15
Glasnost
Stand Up Downstairs
Filmvisning: SLäpp fångarna loss det är vår!
Kontraktsteckning
STORK
Glasnost
Boom Goes the Dynamite
Städdag
Restaurang: Smaka
Vårbal
Glasnost
Kulturgruppen anordnar rundvandring på 		
Uppsala stadsteater. Anmälan senast 19/5
Knally! Kalmar nations rebusrally i de Upplän
ska skogarna.
Glasnost
Stand Up Downstairs
Sista Smaka för terminen
Kulturgruppen: Cyckelutflykt
Glasnost
Städdag
Personalfest

1Q & 2Q mån-fre 12-13 samt
mån & tors 17-19
tel. 69 49 80
1Q@kalmar.nation.uu.se

Biblioteket är öppet 10.00 - pubens
stängning

Pub Kronan
mån - tors 18 - 00
fre - lörd 18 - 01

Frk Nylins eftr.
sönd 12 - 16

Kören sjunger ons 18.45
KnIF tränar:
bordtennis tis 21.00
fotboll ons 21.00
idrott@kalmarnation.se

Kulturfreak?
kulturgruppen@kalmarnation.se

Fotosugen?
fota@kalmarnation.se

Vill du skriva i Gyckeln?
gyckeln@kalmarnation.se

