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Road trip till hemlänet
Nytt på klubbfronten i höst
Klubbverket in på bara skinnet

Ny tid, nytt liv.

Omslagsfoto: Hanna Granbom

Tänk vad det var spännande med skolstarter när man var liten. Varje termin invigdes med helt nya uppsättningar av färgpennor, suddgummin, ryggsäckar och förväntningar. Till viss del kan samma känsla av spänning inﬁnna sig vid terminens början
idag, sisådär femton år senare (med den lilla skillnaden att undertecknad för tillfället
inte har råd med så mycket som en blyertsstump då CSN inte behagat dyka upp).
Efter att ha pluggat i Uppsala i två år säger min erfarenhet mig att ingen termin är
den andra lik, och det hänger inte bara på huruvida man pluggar litteraturvetenskap
eller nationalekonomi (även om i alla fall min motivation var något större under den
förstnämnda kursen). Nej, det som mest skiljer dessa svunna terminer från varandra är Livet Utanför Studierna; vem man träffat, var man hängt, vad man ägnat sina
dagar åt. I egenskap av ny redaktör för Gyckeln kommer en del av mina dagar (och
förmodligen nätter) kommande höst och vår tillbringas på Kalmar nations redaktion,
bland lådor, pärmar och samtliga volymer av ”Uppsala Universitets Årsskrift” från
1883 till 1928. Det känns spännande, kul och lite läskigt. När jag var i färgpenns- och
ryggsäcksåldern drömde jag ibland om att bli journalist när jag blev stor, vilket var
planer jag senare lade på hyllan (bredvid planerna på att bli sjörövare, upptäcktsresande och trädgårdsmästare) efter en kort och kanske inte helt lysande session på
hemstadens lokaltidning. Kanske är redaktörskapet för Gyckeln ett litet steg tillbaka
mot min gamla dröm.
På tal om drömmar så kan man ju drömma lite om Kalmars nya klubb, Guapo,
som har premiär i mitten av september. Den premiären borde alla gå på. Guapo är
bara en av alla roligheter som kommer att försiggå här på nationen under hösten. Jag
tror att detta kommer bli en bra höst.
Vi ses på Kalmar!
Hanna, redaktör
p.s Will Smith, Michael Douglas och Catherine Zeta-Jones
har en gemensam nämnare. Så
även Gyckelns redaktör. Datumet 0925. Lägg det på minnet
om ni vill komma in i värmen.
d.s
Redaktör Hanna Ekner
Biträdande redaktör Anna Sandin
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We all have a boss
Sen ni valde mig till 1Q har många konversationer här på nationen börjat med ”Hej
chefen!”. Det är visserligen inte så många
av besökarna som säger det. Jag är inte
direkt kändis här i stan, även om det verkar
som att många 1Q:ar har eller har haft en
sådan bild av sig själva. Visst, det har väl
hänt någon gång att jag gått rakt ut i gatan,
hållt upp högra handﬂatan mot en ankommande bil och skrikit ”Stanna, här kommer
jag! 23, I say again, tju-go-tre personer
röstade på mig på landskapet, så nu tar du
det jääääävligt lugnt!”. Men det är inte mer
än två-tre gånger i veckan. Hur som helst,
det ﬁnns vissa som kallar mig chefen. På
ett sätt är jag en av cheferna på det här
bygget. Jag tar många av besluten. Men
det är ju egentligen du som är medlem och
får den här tidningen som är min chef och
inte tvärtom. Du har anställt mig. Du betalar min lön, vare sig du gjorde ett aktivt val
på landskapet i våras, eller passivt genom
att acceptera att någon annan ﬁck rösta
fram en ny 1Q. Det betyder visserligen inte
att du kan komma upp på kontoret halv nio
en fredagkväll och gorma ”Du sa att jag var
din chef! Nu skriver du ut ett temporärt kårleg åt mig!”. Däremot betyder det att jag
jobbar i ditt intresse. Jag tror att du vill ha
ett skönt ställe som du kan hänga på under
eftermiddagarna och det ska jag försöka
ordna. Är det något mer du vill? Kom upp
och berätta så kanske vi kan ordna det.

Carl Littke
Förste kurator

Kära recce!
Det är vi som är Simon och Leopold, recentiorsförmän på Kalmar
nation.

Simon: De första 1,5 åren av min
tid som student i Uppsala utnyttjade
jag knappt Kalmar nation överhuvudtaget, förutom att jag närvarade på
i princip samtliga av deras eminenta klubbar. Jag jobbade i puben en
gång, men av olika anledningar blev
det inte av att jag engagerade mig
mer. En dag vände det (läs: min ﬂickvän dumpade mig) och jag kände att
jag ville göra något ordentligt för nationen och för mig själv. Ett år efter att
jag jobbat min enda gång i puben ﬁck
jag för mig att bli klubbverkare. Jag
ringde dåvarande förstekuratorn en
halvtimme innan klubbverkshelgen
och spenderade hela förra terminen
som klubbverkare. Den terminen är
den termin som gett mig mest av alla
hittills som student i Uppsala, och det
jag ångrar mest är att jag inte engagerade mig tidigare. Nu blev jag kvar
som recceförman och ska försöka se
till så att du inte gör om mitt misstag.

Leopold: Jag har hunnit med
tillräckligt mycket för att vid skarpa tillfällen kunna tituleras livsvis. Att inte vara helt säker på
vart jag är på väg är en stor del
i detta, nyﬁken på det nya…
När jag kom till Kalmar nation
hängde jag runt lite, provade på
det mesta av det som ordnades,
ibland själv och ibland i någon
annans sällskap. Nu är det skönt
att då och då titta in på nationen
och prata med folk man känner
mer eller mindre. Ett förutsättningslöst häng med softa människor…

Förhoppningsvis har ni redan stött på oss någon gång, om inte
hoppas vi att vi ses snart! Vi ﬁnns i alla fall här för att göra er första
tid på nationen så kul och bra som möjligt. Du har nu gjort valet att
bli medlem i Kalmar nation. Nu är det upp till dig vad du gör med
den. Oavsett hur du ser ut, vem du är eller vilka intressen du har
så är vi övertygade att det ﬁnns något för dig här. Om det inte ﬁnns,
prata med oss eller starta någonting själv! Passa på att komma på
våra aktiviteter för reccar, och lär känna andra nya på nationen,
och förhoppningsvis även oss! Gå på landskap och få en gratis
sittning, jobba i puben, gå på någon av våra föreningars aktiviteter,
eller bara titta förbi när du vill ha ett break från skola och kursare.
Vi ses på nationen!

Simon Davidsson och Leopold Weingarten
Recentiorsförmän

En resa i det förgångna
och i nuet Knallyrapport från Maj 2008

Det är inte utan en känsla av bortglömdhet
som man ger sig ut i grupp på den uppländska landsbygden. Som någon så ﬁnt sa;
”de (bönderna) delar ju genpool med korna
sina”. Med den inställningen så satte vi i
ottan av till ICA Väst för en rebusutdelning. Knappt hade vi kommit ur bilen förrän
vårt lags eget tema blev ifrågasatt – eller
snarare förbisett. Det är okej att människor
inte ser att jag ska se ut som Tony DʼAmato
(Al Pacino) i en släpig kostym, men att
samma människor inte ser att dåvarande
1Q Erik Ageberg är Willie Beamen (Jamie
Foxx) var direkt demoraliserande. Vi var ju
Any Given Sunday! Att vi sedan i höjd med
ICA Maxi tappade vår hajmaskot som var
fastnaglad på biltaket satte direkt ribban för
vårt lags insats.Men åter till det!
Vårens Knally blev en speciell upplevelse,
speciellt för mig då det var min första gång.
Rebusrallyt betyder numera för mig två saker; det första är en väldig känsla av ge-

menskap, både inom- och utomlags. För
trots det intellektuella och ﬁnurlighetsmässiga underläge det innebär att som lag
bara klara av EN ENDA REBUS, kändes
det som en obetalbar studie i mänsklig
fyndighet i grupp som jag aldrig har sett
maken till. Den andra betydelsen av vad ett
Knally innebär gick upp för mig någonstans
runt vår 6:e rebus. Som en del av en tradition skriver jag förlorarhistoria! För trots
att Knallyt personligen innebar min första
jumboplats i sammanhangen var jag också
en stolt medlem av ett lag där jumbo upplevts förr, och säkerligen kommer att upplevas igen. Det gjorde mig stolt att veta
att jag ﬁck bli en del av det här. När jag
får tillfälle att köra nästa Knally så kommer
jag att göra det med ett klart mål – att göra
det bra, men bara tillräckligt bra för att inte
komma bättre än sist!
Text : Erik Ringlander
Foto : Pernilla Hjelm Andersson

Upplev de uppländska skogarna ur ett helt nytt perspektiv! Knally är Kalmar nations traditionstyngda rebusrally i Uppsala med omnejd. Efter en dag hopträngd i
en gammal Volvo någonstans ute i periferin bjuds det på vad som enligt mången
kalmarit kan kallas årets roligaste sexa. Så tveka inte, toppa laget och anmäl dig
till 1Q innan platserna ryker!

Road trip till Hemlänet

eller jakten på det perfekta loppisfyndet

En alldeles för tidig måndagsmorgon i mitten av juli avgick bilen
med mig, Niklas, Jocke, Hanna och
Grant, alla aktiva nationsmedlemmar,
till hemlänet. Få av oss hade varit
där tidigare och det är ju lite genant
att på varje gasque sjunga om hur
fantastisk Ölandsbron är utan att ens
ha sett den. Efter en lång bilresa med
många loppisar och stopp vid vart
och varenda slott vi sett så anlände
vi till Växjö, hemstaden för Smålands
nation (eller Wexiö nation). Regnet
stod som spön i backen och allt var
precis så hemskt som vi förväntat oss
i denna gudsförgätna avkrok. Dagen
därpå ville vi snabbt därifrån, så vi
begav oss istället till Torsås, Årets
kommun 1994. Vad som givit denna
stad/by/håla nämnda utmärkelse
är fortfarande ett stort mysterium.
Förmodligen
var
konkurrensen
det året exceptionellt liten, eller så
uppskattade även juryn tusentals
loppisar på minimal yta.
Först dag tre nådde vi äntligen vårt
mål. Kalmar låg framför våra fötter.
Likt pensionärer gick vi igenom alla
saker värda att se. Tiden var knapp
och museerna många. Till slut hade
vi i alla fall både sett Kalmar slott,
domkyrkan, gränden “Kom snart igen”,
samt en utställning om regalskeppet
Kronan, vilket vår nationspub är

uppkallad efter. Eftersom vi alla är
studenter var det inte bara tiden
som var knapp utan även pengarna,
vilket resulterade i att vi ﬁck leta upp
en fantastisk liten “camping” i en
skogsdunge strax utanför centrum.
Där hade vi nära till en minigolfbana
med tillhörande faciliteter så vi kunde
både fylla våra vattenﬂaskor och
diska. Vi valde därför att spendera två
nätter på samma plats.
Nu fanns det bara en enda sak
kvar som stod på vår to-do-list:
Ölandsbron med tillhörande ö. Vi
hade kunnat se bron från tältet, men
inte riktigt kunnat föreställa oss
känslan av att åka över den samtidigt
som vi sjöng “6012 meter lång, gjord
av förstärkt betong, och varje pelare
gör länet helare…”. Väl över på Öland
var det som om vi kunde vända och
åka hem, nu var ju uppdraget utfört.
Vi hade besökt hemlänet och åkt över
Ölandsbron. Men varför åka hem nu
när man hamnat på en otroligt vacker
ö där pensionärer som vi trivs som
ﬁsken i vattnet? Så vi plockade fram
kaffetermosen och begav oss ut för att
kolla in varenda loppis och sevärdhet
ön hade att erbjuda. Efter att ha sett
Långe Jan, mängder av radbyar,
samt ett ﬂertal fornlämningar, och
med prydnadstallrikar i travar i bilen
så gav vi upp för dagen. Sovplatsen
för kvällen var svår att utse, men vi
bestämde oss för att hälsa på den nya
klubbverkaren Johanna som befann
sig på Öland roots, en reaggefestival
som just då tilldrog sig. Snart befann
även vi oss inne på festivalområdet
och det där med sovplats var löst.
Vi kom dock en dag för tidigt för att
kunna se några band, men eftersom i
alla fall jag har väldigt svårt för reagge
så passade festivalliv utan musik mig
perfekt för en kväll.

Dagen därpå när vi passerade
Ölandsbron för andra gången var det
knappt någon som ens orkade nynna
den gamla slagdängan utan vi satt
alla istället och drömde om en varm
dusch, att sova i en mjuk säng utan att
bli skedad av Grant i sömnen, eller att
äta annat än linser och burkmajs.
Hemresan var lång, längre än
ditresan av någon outgrundlig
anledning, trots att vi tog många
pauser längs vägen så fort vi såg en
skylt med texten “Loppis 500 m”.
Eller så var det, i alla fall enligt hälften
av passagerarna, just det som gjorde
att resan aldrig tycktes ta slut. Väl
hemma kunde vi i alla fall konstatera
att veckan varit fantastisk, men inte
lika fantastisk som min varma säng
och känslan av att ta på sig rena
strumpor. Så staden Kalmar i all ära,
men inget går upp mot nationen.
Text : Elin Sörensson

3Q
har
ordet
Det är jag som är Agnes. Er nya 3Q. För er som inte känner mig närmare är jag 22 år och kommer från den väldigt ﬁna staden Kalmar. För ganska exakt två år sedan ﬂyttade jag till Uppsala
och hittade direkt mitt hem på Kalmar nation.
I skrivande stund har jag ockuperat tredjekuratorskontoret i tre veckor. Det är cirka sex procent av den totala tid som jag kommer spendera på detta kontor. Än så länge har jag inte
memorerat alla torrvaror i Pompes, inte listat ut vad jag ska ha alla 73, säkerligen viktiga,
pärmar som står ﬁnt uppradade på kontoret till, och datorn är fortfarande ett mysterium. Men
jag är säker på att allt detta kommer att falla på plats så småningom! Dock känner jag hur
jag redan börjat bli 3Q-nördig då jag, för skojs skull, ﬂera gånger varje dag går in på tasteline
för att kolla recept, tycker att det är roligt att räkna ut hur många köttbullar som 250 internationella studenter kan tänkas vilja äta på svensk afton och funderar allvarligt på att ringa till
kartongfabriken för att klaga på alla leveranskartonger som är stört omöjliga att veckla ut för
pappersinsamlingen.
Som nybliven tredje kurator måste jag ta tillfället i akt att uppmana er alla att komma och bli
en del av vår ﬁna gemenskap här på Kalmar. Hur göra detta? Jo, genom att komma hit och
jobba! En liten slant, ett gott mål mat och härligt sällskap. Vad mer kan man önska sig här i
livet? Arbetspärmen ﬁnns som vanligt nere i puben så kom och skriv upp er! Om man är för
lat för att jobba ﬁnns det så klart massa annat att hitta på. Jag vill därför passa på att slå ett
slag för våra gasquer denna termin. Kom och välkomna våra nya kalmariter på Reccegasquen
eller ät sjukliga mängder ostkaka på den kanske mest underhållande gasquen, Ostkakegasquen, som äger rum i november. På självaste lucia-dagen, i form av Luciagasque, bjuder vi
på småländska specialiteter i mängder och ett skönsjungande luciatåg. Så varmt välkomna på
någon (eller alla!) av dessa festligheter!
Pöss ock kräm på er!
Agnes Forsberg, tredje kurator.

Welcome...
... to all of you new students from far, far away. I know that for many of you, getting here
has been an adventure in itself. Fighting your way through piles of applications and
angry student counsellors just to end up waiting for ages for the ﬁnal decision: youʼre
going…Youʼre going with destination Uppsala!
So pack all of your stuff, catch the ﬂight to Stockholm and jump off the plane just to
stumble into late August missing out on a typical Swedish summer. But the thing is,
when you stand there, alone, holding your life in a suitcase and wondering where to go,
well, thatʼs when the adventure starts.
Donʼt worry, things will work out ﬁne. It might be a bit lonely in the beginning but after
a few days that phase has turned into history and soon you will sleep off the days and
spend the nights fulﬁlling your social obligations. And about missing out on the Swedish summer, donʼt worry about it, you will have plenty of time to explore the country, get
to know the people and try out the local cuisine. But I do have to put out a warning for
the “surströmming”, itʼs no rooky material. And the “Kalles kaviar” with banana taste,
well, just stay away from it, ok?
One more thing that I think you should put time aside to do is to travel. Use the fact that
youʼre in the northern part of Europe and see Uppsala as your base camp nr 1. You have
Lappland in the north, Denmark in the south and Norway in the west. Or why not take the
boat across the Baltic Sea and go to Finland, Estonia or as far as Russia.
But these are trips that require a bit of planning. A faster option is to go on the “Stora Pubrundan” = the great pub crawl, a little walk under fairly controlled conditions that cover
the 13 nations here in Uppsala, each representing a different part of the country. But a
nation is not only made for ﬁesta, if you look closer itʼs a world of its own. So take the
chance when youʼre here, come down and work in the kitchen, join the different groups
and activities, and meet all the people that make Uppsala special. You wonʼt regret it.
But now itʼs time to ﬁnish off, just remember, when youʼre here, even if itʼs only for six
months or a year, Uppsala belongs to you so go out and rock the foundations. We will
be waiting for you.
Best Regards //
Christoffer Mårtensson
Niklas Berg
Daniela Brandel

International secretary, Kalmar Nation
International secretary, Kalmar Nation
International secretary, Kalmar Nation

If you have any questions or problems or just looking for general info please ask us, we
are here to help. Contact: international@kalmarnation.se
Text : Christoffer Mårtensson

Hola guapo
Guapo betyder snygg kille på spanska
men söker man en vidare mening i ordet finner man att det även kan betyda
ny och fräsch klubb på Kalmar Nation
i höst. Emil pettersson är en av fyra killar bakom Guapo och Gyckeln har lyckats stjäla lite av hans tid för att få svar
på sådant vi undrar angående höstens
främsta nykomling i uppsalasklubbvärld
Emil, vad är din vision med Guapo?
Varierat utbud men ändå sammanhållet!
Hur speglas det i den musik som kommer att
spelas?
Jag och min kollega Simon kommer att ha hand om
varsitt dansgolv där vi spelar skivor och bokar akter
på varsitt håll. Idén är att ge klubben spridning men
ändå hålla den genuin då vi båda gör det vi kan
bäst. Simon kommer att spela elektronisk dansmusik och på premiären kommer Reference Audio
att gästa honom. Jag spelar Hip Hop, Old School
Hip Hop, 80-tals Funk, Breakdance electro med
mera. Glad dansmusik helt enkelt. På premiären
gästas jag av Movits! De kommer att köra sin äppelknyckarjazzgrej och de är helt sjuka live!

avslöjas. Men första kvällen är temat Grönt, vilket
kommer att innebära mycket. Anton och Thomas
som har hand om det visuella är grymma konstnärer och det kommer bli sjukt bra om du frågar mig.
Vad sägs om Tema kött?
Ingen kommentar.

cool,

Så vad tycker du skulle vara det optimala temat
för en kväll på Guapo?
Jag anser att Guapo i sin helhet redan är det optimala temat. Får vi sedan bara budget att ﬂyga in
The Trecherous Three och eventuellt återförena
dem så kan vi pensionera oss sedan.
(The Treacherous Three = legendarisk Hip Hop
grupp från Bronx, NY, bestående av DJ Easy
Lee, Kool Moe Dee, L.A Sunshine, Special K och
Spoonie G som splittrades i mitten av 80-talet.
Reds anm.)

Är detta den typ av klubb du känner har saknats
i Uppsala?
För mig saknas den överallt. Klubbvärlden är cool,
men sällan glad.

Vad har ni gjort tidigare?
Vi som driver Guapo, Anton, Simon, Thomas och
jag, har alla hållit på med olika projekt tidigare, såsom klubbar, turnéer, utställningar, skivor och så vidare. Vi har alltså alla diverse erfarenheter att falla
tillbaka på.

“Klubbvärlden är
men sällan glad”

Det har ryktats om att ni kommer att köra olika
teman under klubbkvällarna och att det kommer
att ﬁnnas en hel del olika events till beskådning.
Stämmer detta och kan du redan nu avslöja
något som är inplanerat inför hösten?
Det stämmer att det är mycket som kommer att
hända visuellt, men vidare detaljer kan ännu inte

Premiär för Guapo infaller lördagen den 13 september på Kalmar Nation. Inträde: 40 för kalmariter/60
för vanliga dödliga. Gästande djʼs är Reference Audio och liveakt är Movits.
Text : Anna Sandin
Foto : Pernilla hjelm Andersson

Underverk till klubbverk utför storverk
Text : Elin Sörensson

Foto : Pernilla Hjelm Andersson

Kalmar nations klubbverk skall bestå utav tretton personer som tillsammans med kuratorerna styr upp pub-, klubb-, restaurang- och ﬁkaverksamheten. Vi jobbar mycket men
umgås ännu mer och Kalmar har för oss blivit ett andra hem (förutom för oss som rent
bokstavligt bor på nationen; det är då vårt enda hem). Behöver du ett hem, en vän eller
bara en trevlig kväll i ett litet kök fullt av stekos så är klubbverket precis vad du behöver.
Bli en av oss eller kom och jobba med oss i puben en kväll så älskar vi dig! Ring 3Q!

Elin, sexmästare, 24 år, Uddevalla
Läser: Arkeologi
Gillar: Handarbete, prydnadstallrikar och vattengympa
Ogillar: Bajs i maten
Favvobrott jag begått: Snott ölglas från andra nationer

Joseﬁn, klubbvärd, 20 år, Uppsala
Läser: Genusvetenskap
Gillar: Loppmarknader och P1
Ogillar: Mitt hår
Favvobrott jag begått: Svinn

Johanna, klubbvärd, 21år, Stockholm
Läser: Socialpsykologi
Gillar: Extremsporter och att sova
Ogillar: Andra billister
Arvid, barmästare, 20 år, Karlstad
Favvobrott jag begått: Har aldrig gjort något olagligt
Läser: Civilingenjör
och skulle aldrig göra det
Gillar: Skruva på saker och att sova i porslinsförrådet
Ogillar: Damm i potatisgratängen
Sarah, klubbvärd, 22 år, Söderköping
Favvobrott jag begått: Köra åt fel håll i rondell
Läser: Socialpsykologi
Gillar: Mysiga hemmakvällar och långa
Anders, köksmästare, 26 år, Kristianstad
skogspromenader
Läser till gymnasielärare i svenska och historia
Ogillar: Djur i maten
Gillar: Konjak och cigarrer
Favvobrott jag begått: Det var inte jag, det var
Ogillar: Djurindustrin och barn
Överste Senap i biblioteket med järnröret!
Favvobrott jag begått: Civil olydnad (häcklat Ian
Wachtmeister och fritagit palsternackor)
Hedvig, ﬁkis, 19 år, Uppsala
Läser: Engelska
Moa, klubbvärd, 22 år, Falun
Gillar: Stumﬁlm
Läser: Spanska
Ogillar: Joseﬁns musiksmak
Gillar: Sol och höga berg (favvo: Kangchenjunga)
Favvobrott jag begått: Cyklat utan cykelhjälm
Ogillar: Folk som går sakta i bredd, speciellt på
Engelska Parken
Tony, ﬁkis, 26 år, Jönköping
Favvobrott jag begått: Ofrivillig springnota
Läser: För nöjes skull eftersom jag numera är
färdigutbildad datavetare
Gillar: Klättring
Ogillar: Miljöförstöring
Favvobrott jag begått: Plundring

Dags
attpå
söka
stipendium!
Kom
landskap!
Härmed utlyser Kalmar nation följande stipendier:
Hjalmar Appeltofts Stipendium

Till ﬂitig student i första hand från Kalmar stad, i andra hand från övriga delar av Kalmar län. Stipendiat utses av nationens inspektor, förste
kurator och en av nationsmedlemmarna utsedd ledamot för
ett år i sänder;

sammanlagt får stipendiet uppbäras högst
sex
år.
Kreugers
Stipendiefond

Stipendium tilldelas student, studerande eller forskare, som sedan minst två
år tillhört Kalmar nation och som är född i Kalmar län eller har tagit studentexamen vid något av länets läroverk eller vars fader eller moder tillhört Kalmar nation. Vid utdelning tas särskild hänsyn till studiemeriter, ekonomiska
förhållanden och arbete till gang för nationen.
Skrivftlig ansökan på särskild blankett, tillsammans med konﬁdentiell självdeklaration, skall vara förste kurator tillhanda senast den 15 oktober
klockan 12.00.

Näsströms Stipendiefond
Utdelas till ﬂitig student och hjälpbehövande medecine studerande
som tillhör Kalmar nation.
Skriftlig ansökan på särskild blankett, tillsammmans med
konﬁdentiell självdeklaration, skall vara förste kurator tillhanda senst
den 30 november klockan 12.00.

Siljeströms Stipendiefond

Stipendier utdelas till hjälpbehövande och lovande studerande inom Kalmar nation som varit inskriven i minst två terminer.
Skriftlig ansökan på särskild blankett, tillsammmans med konﬁdentiell självdeklaration, skall vara förste kurator tillhanda senst den 30 november
klockan 12.00.

Landsﬁskal Karl Wijkströms stipendiefond

Stipendium tilldelas student, studerande eller forskare som sedan minst
två år tillhört Kalmar nation, och som är född i Kalmar län eller har tagit
studentexamen vid något av länets lärovek eller vars fader eller moder
tillhört Kalmar nation. Vid utdelning tas särskild hänsyn till studiemeriter,
ekonomiska förhållanden och arbete till gagn för nationen.
Skriftlig ansökan på särskild blankett, tillsammmans med
konﬁdentiell självdeklaration, skall vara förste kurator tillhanda senst
den 15 oktober klockan 12.00.

Ansökningshandlingar till samtliga
stipendier tillhandahålles av förste
kurator.
Alla ansökningar skall omfatta styrkta
studiemeritförteckningar.

Music Lovers!
Den 3 oktober återvänder Paddington DC till Kalmars
livescen! Massor av indieshit, elektroniskt oväsen, och dans
blir aktuellt denna fantastiska kväll.
Be there or be square.
boomgoesthedynamite.se

Kom på landskap!
Kommer du ihåg på högstadiet när din samhällskunskapslärare gång på gång lät tala om
att det var din, just din, medborgerliga rättighet OCH skyldighet att rösta i de olika nationella valen (trots att det skulle dröja några år innan du verkligen gavs den möjligheten)?
Har du röstat i kyrkovalet? Inte det nej. Då har du din chans att bättra dig på landskapet
den 30 september.
Den 30 september är det alltså dags för Kalmar nations fjärde lagtima landskap 2008. För
er som inte vet vad ett landskap är så är det, enkelt uttryckt, nationernas motsvarighet till
aktiebolagens årsstämmor. Låter inte detta helfestligt? På landskap får alla som har betalt
medlemsavgiften komma och tycka till om olika saker som till exempel just medlemsavgiften men också välja en massa personer till olika ämbeten. Som om detta inte skulle
räcka ställer nationen till med en sexa efter landskapet där man kan stimulera sina smaklökar med både mat och dryck. (De som läser sitt första år i Uppsala äter gratis)
Om du vill engagera dig och/eller ställa upp till ett ämbete (något som rekommenderas)
ska du prata med 1Q-Calle. Han är med all sannolikhet betydligt längre än du och blir automatiskt din vän om du vill engagera dig. Och alla vet ju att det är bra att känna de stora
killarna.
Så välkommen på landskap den 30 september klockan 19.15 i Kalmar nations festsal!
Bring a friend!.
Erik Ageberg
Landskapets ordförande

Föredragningslista för Kalmar nations
fjärde lagtima Landskap 2008.
Kalmar nations festsal den 30 september klockan 19.15
Formalia
1. Landskapets öppnande
2. Val av två justerare
3. Val av rösträknare
4. Godkännande av kallelsen
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Föregående protokoll
7. Upprop
8. Meddelanden
Rapporter
9. Verksamhetsrapport
10. Ekonomisk rapport
11. Övriga rapporter
Valärenden
12. Fyllnadsval för ht 2008/vt 2009
Annonsackvisitör, idrottsförman

13. Fyllnadsval för 2008
Biträdande annonsackvisitör, två st ledamöter av
valnämnden, två st ledamöter av revisionsnämnden,
teaterförman, idrottsförman, suppleant av styrelsen
14. Fyllnadsval för ht 2008
Kulturförman, fyra st klubbvärdar
15. Fyllnadsval för verksamhetsåren 2007-2008
Suppleant av Rackarnäbbets styrelse
Övriga ärenden
16. Utvärdering av föregående vårtermins verksamhet
17. Övriga frågor
18. Ordet fritt
19. Slutupprop
20. Landskapets avslutande

Posttidning B
Kalmar nation
Svartmangatan 3
75312 Uppsala

Kalmanacka
September
12 Reccegasque
13 Klubb: Guapo. Movits! på scen.
16 Stand Up Downstairs
19 Restaurang SMAKA! Vegetarisk och
vegansk meny
26 Restaurang SMAKA! Vegetarisk och
vegansk meny
30 Landskap

Kalmar nations idrott:
Innebandy tisdagar 21-22
Fyrisskolan
Bordtennis tisdagar 2122
Fyrisskolan
Kuratorernas
mottagningstider:
1Q &2Q mån-fre 12-13
samt mån & tors 17-19
tel. 018-69 49 80
1Q@kalmarnation.uu.se

Oktober
3 Klubb: Boom Goes the Dynamite
4 Knally: Kalmar nations rebusrally
7 Stand Up Downstairs
8 Städdag
10 Restaurang SMAKA! Vegetarisk och
vegansk meny
15 Sista ansökningsdag för Hjalmar
Appeltofts, Kreugers och Wijkströms
stipendier.
17 Restaurang SMAKA! Vegetarisk och
vegansk meny
24 Restaurang SMAKA! Vegetarisk och
vegansk meny
31 Höstgasque. Öppet till 04. Boom +
Guapo ﬁxar bra ös på släppet.

Kulturfreak?
kulturgruppen@kalmarnation.se

PUB KRONAN
Mån-tors 18-00
Fre-lör 18-01
Frk Nylins eftr.
Söndagar 12-16

