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När tekonsumtionen löper amok...

När gräset nedanför korridorsbalkongen en morgon glittrar vitt av frost och var och varannan
student plötsligt stoltserar med basker i föreläsningssalen – då är hösten, och allt vad den för
med sig, här. Tekonsumtionen (rabarber grädd) löper amok, vantarna grävs fram ur mörka vrår
och uteställena plockar sakta men säkert bort bord och värmelampor från trottoarerna. Någon
kan skryta om en hembygd norrut, dit snön redan har anlänt, men till Uppsala kommer den inte
än på ett tag. I Uppsala råder höst och det gör hösten bra. Det är nu staden kvicknar till; studenterna har kommit till rätta igen, reccarna har lärt sig att hitta mellan nationer och universitetshus, nationspubarna lockar med varm gemenskap och klubbarna med trevligt svettiga dansgolv.
Inte heller den som ligger hemma med släng av snuva, höstdepp eller influensa med djurnamn
bör misströsta i kylan. I det här numret av Gyckeln är höst och mys det som gäller. Vi delar ut
kulturella tips – om film till de regniga filmkvällarna, musik till novemberpromenaderna (när
håret blir alldeles rufsigt av blåsten), hemsidor till pauserna i tentaplugget och böcker till tillfällena då kurslitteraturen förtjänar att försummas för en stund. Vi har kollat in Uppsalas läge på
second hand-fronten, för vintagekonnässören eller den på jakt efter billiga, charmiga prylar till
garderoben eller studentrummet. Vi har, med andra ord, tagit hösten på största allvar. Drabbas
inte av nostalgi när minnen av badstränder och stadsfestivaler bleknar bort! Titta dig omkring
i ställlet. Varför inte bjuda hem en vän på te och film, skaka losss till 80-talsmusik, gå på kortfilmfestival, läsa ut den där boken som du aldrig kom igenom, undersöka stadens museer eller
shoppa ny vinterkappa på second hand? Höst i Uppsala är inte fy skam. Tvärtom.
Matilda Källén

Gyckeln är Kalmar nations medlemstidning. Den utkommer med 1400 exemplar tre gånger per termin och trycks hos Trycksaksmäklaren. Det här är andra numret höstterminen 2009. Ansvarig utgivare Hanna Ekner Redaktörer Marcus Nyberg Anna Sturesson. Skribenter Matilda Källén, Victor
Andrée, Magnus Åsblad, Frida Ericsson, Katrina Nielsen. Illustrationer av Maria Wester, Pauline Säll.
Fotografier av Anna Sturesson, Marcus Nyberg. Adress Svartmannagatan 3, 75212 Uppsala Telefon
018-694980

Visste du att kardborrebandet uppfanns 1948? Vi repeterar, 1948. Ett bra
årtal att lägga på minnet...

Välkommen till en helt vegetarisk/
vegansk restaurang, nu med ett stort
utbud av ekologiska öl- och vinsorter.
Lördagar kl 18-01. Svartmangatan 3.
Bordsbokning 018-69 49 80 eller 3q@kalmarnation.se
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Fyra gånger tre tips

När inte ens de mest inbitna sommarfantasterna längre kan leva i förnekelse
utan tvingas erkänna att hösten nu är här, passar Gyckeln på att slå ett slag för
kulturen. Uppkrupen i fåtöljen med en riktigt bra bok, mysig höstmusik, en
sjyst rulle och.. en rolig hemsida, kan man ta sig igenom även den mest deprimerande grå novemberdag.

3 boktips

Dystopia, sex och latinamerikanska beatniks
Kall feber, av Jerker Virdborg.

En av undertecknarna till ett ”manifest för ett nytt litterärt decennium” som publicerades på DN:s kultursida i slutet av augusti – där man trackade ned ganska hårt på det nuvarande svenska litterära klimatet
– kommer i dagarna själv med en bok. Kaxigt förstås, men Kall feber verkar faktiskt också vara väldigt bra.
Boken gränsar till en dystopi, med inspiration från Boyes Kallocain: huvudpersonen Karin Ryd får anställning på 24:e labb röd, där hon snabbt börjar intrigera mot sina forskningskollegor och själv upptäcker att
experiment pågår i det fördolda – och att en ny, okänd sjukdom sprids på anläggningen: en märklig feber
som gör de sjuka kalla. Kärvt, associationsrikt språk och dov civilisationskritik är att vänta.

Venusdeltat, av Anaïs Nin

... är en kultklassiker och föregångare inom den kvinnliga erotiken. Publicerades först 1977, men innehållet – boken består av ett antal korta noveller – skrev redan under 40-talet. Enligt förordet hade Nin och
några av hennes vänner ont om pengar, och för att klara upp sin finansiella situation skrev hon sexnoveller till en okänd, privat uppdragsgivaren som betalade per sida. Själv tycker jag att det märks att texterna
att skrivna för någon annan (Nin själv påstår att hon varje gång den hemliga beställaren hörde av sig fick
uppmaningen: ”It’s good. Focus on the sex, but leave out the poetry.”), men det är ändå uppfriskande att
läsa någon som verkligen på allvar försöker skildra erotik: som inte utelämnar någonting och samtidigt
försöker undvika att landa i schabloner. Bra i höstkylan.

De vilda detektiverna, av Roberto Bolaño

... tar sin början 1975 i Mexico City. Den unge studenten Juan Garcia Madero är en halventusiastisk juriststudent. Han träffar de avantgardistiska poeterna Arturo Belano och Ulises Lima, och upptas i deras grupp
inälvsrealisterna. Han är full och hög, blir förälskad, bostadslös, lycklig och förvirrad. Några månader
senare tvingas han, tillsammans med Arturo och Ulises att fly från staden i en lånad Ford Impala. Där slutar
första delen, och sexhundra sidor längre fram tas tråden upp igen: bilen kör ut ur Mexico City, på väg norrut mot Sonora. Emellan blandas en mängd röster och berättelser som spänner över mer än tre decennier.
Arturo och Belano är huvudpersonerna, skildrade genom andras ögon. Liv och litteratur blandas samman.
Det är kaosartat, sagolikt komiskt och hjärtskärande sorgset – och fruktansvärt, oerhört bra. Låt er fröjdas!
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3 musiktips

Norsk mespop, amerikanska energipiller och norrländsk indierock
Kings of Convenience- Declaration of dependence

Den norska duons tredje album är en klar påminnelse om varför Kings of Convenience aldrig kan gå fel.
Declaration of Dependence är ett helhetskoncept av akustisk bossanova blandat med eftertänksamma
texter om vad livet kan göra med vänskap och kärlek. Ett mer passande album för höstrusket får man leta
efter.

Fool’s gold- Fool’s gold

Jätteorkestern från LA har nyligen släppt en självbetitlad fullängsdebut som definitivt förtjänar att
uppmärksammas. Det är riktigt stiliga popsånger som leker med rytmer och hämtar sin inspiration från
världens alla hörn. Om du gillade Foreign Borns debut i våras kommer du definitivt känna igen några av
bandmedlemmarnas iblandning i orkestern. Fool’s Gold blir ett självklart energipiller i höst.

The Bear Quartet- 89

1989 i ett mörkt Luleå fyllt av tristess föds The Bear Quartet. Efter flertalet albumsläpp, och glansdagarna som 90-talets indierockgudar, är de bandet som lyckats behålla samma inställning till konsten och
musiken. 89 är en av årets mest efterlängtade album och Bear Quartet levererar precis det där vi saknat
dem för, plus lite till.

3 filmtips

3 sajttips

Facebook i all ära, Gyckeln tipsar om tre andra höjdare
reddit.com

Reddit är ett slags samlingssida där användarna bidrar med länkarna och diskussionerna. Varning för en allmän nisch gentemot teknologi, amerikansk vänsterpolitik och typisk Internethumor
(bilder av katter som pratar konstigt). Missa inte de ofta djupgående diskussionerna eller sektionen
IAmA där mer eller mindre intressanta människor presenterar sig själva och svarar på frågor.

ffffound.com

På FFFFOUND! samlas bilder som hittas på Internet och som någon tyckt varit värd att spara.
Mycket av materialet har med grafisk design och PR att göra och upplevelsen är lite som att bläddra
igenom ett samtida designmagasin. Dessvärre måste du bli inbjuden för att själv kunna spara bilder.
Sidan weheartit.com erbjuder en liknande tjänst som är öppen för alla; bilderna är dock inte lika
intressanta som de i FFFFOUND!:s katalog.

fmylife.com

Minns du bikta.nu? Vem som helst kunde anonymt skriva av sig sina synder för resten av världen
att läsa. På FMyLife delar människor också med sig av anekdoter av det tragikomiska slaget. De
enda kraven är att varje historia ska börja med “Today, “, sluta med “FML” och däremellan beskriva
något slags misslyckande. Om andras olycka faller dig i smaken, är även grouphug.us en värdig
ersättare för bikta.nu.

Excentriska transvestiter, kamikaze och avdankade superhjältar
The Rocky Horror Picture Show

Den här gamla rullen från 1978 bjuder på oförglömliga, glammiga dansnummer i höstnatten. Ett par får
motorstopp mitt ute i ingenstans och finner sig strax, i jakt på en telefon, indragna i en glittrande musikalsoppa på den excentriske transvestiten Dr. Frank-N-Furters slott, där han i hemlighet har gett liv till
varelsen Rocky Horror – och egensinniga utstyrslar.

Wristcutters: A Love Story

Vad passar mörkare årstider bättre än feel-good-film med svarta undertoner? “Wristcutters: A Love
Story” handlar om nydumpade Zia som, efter att ha skurit upp handlederna, hamnar i en grå värld för
självmördare och får jobb på Pizzeria Kamikaze. När han får veta att hans ex också har tagit livet av sig ger
Zia sig av på road-trip med en rysk rocker och en tjej som letar efter “the People in Charge”. Var beredd på
fin känsla i maggropen, och Tom Waits i en biroll.

Watchmen

Avdankade superhjältar utan vidare krafter, en väl genomtänkt domedagsplan, fantastiska slagsmålsscener
och film-noir-känsla utgör actionrullen “Watchmen”, baserad på ett seriealbum med samma namn. En av de
bättre filmatiseringarna av en serietidning som har gjorts. Kolla in!
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Second hand
Årstiden för varma kläder och hemmamys är äntligen här. Av tradition tjurrusar nu
Uppsalas studenter till secondhand butikerna för att bunkra upp med koftor, långkalsonger och temuggar. För att vi kalmariter ska få ett försprång i Uppsalas secondhanddjungel publicerar vi på Gyckeln en guide som tar dig fram till de bästa kapen.
Myrornas
Kungsängsg. 20, Sysslomans. 16
Båda Myrornas butiker ligger centralt och är ett
självklart alternativ för den late. Detta gör dock själva fynd-letandet svårt då det alltid är utplockat. Vill
du gå nöjd därifrån ska du främst leta efter kläder,
då resten av utbudet efterlämnar en hel del önskemål. Allt är dock tydligt sorterat efter färg och form,
så med lite tid kommer du förhoppningsvis att hitta
vad du söker.

Sirius
Stureg. 5
Sirius loppis är den breda andrahandsmarknaden
av möbler och prylar. Letar du efter den där stolen,
tavlan eller bandspelaren som sätter pricken över i
hemma kan du ha turen här. Butiken ligger centralt
så de bästa sakerna är ofta sålda. Var en frekvent
besökare för bästa resultat. Kom ihåg att de som sitter i kassan kan behöva ett trevligt leende också, de
ser lite trötta ut.
Klädkammaren
Svartbäcksg. 16
Om du inte har tiden på din sida är klädkammaren
ett bra alternativ. Det är en liten och mysigt inredd
lokal med bra gallring av utbudet. Priset på kläder
stiger dock lite, men du är garanterad att hitta något
snabbt om du gillar jackor, väskor och skor.

Emmaus
Hjalmar Brantingsg. 1,
Är du ute efter ett kanonbra kap får du faktiskt släpa
dig över järnvägen till Emmaus. Här finns de där
guldkornen om du letar efter kläder, böcker eller
en ny servis. Förbered dig med tid och öppenhet så
kommer du bli överraskad av det som vid första anblicken uppfattas som kaos. Har du en viss förkärlek
till 60-talet är det här också stället för dig.
Röda korset mötesplats kupan
Trädgårdsg. 16 I
Packa kartan, fikakorg och pumpa cykeldäcken om
du tänker ge dig på kupan, för det ligger rejält avsides. Ha dock höga förväntningar när du väl kommit fram, för det är Uppsalas i särklass bästa secondhandmarknad. Här behöver du inte ens vara rädd
för att resterande besökare har ögon för de riktigt
intressanta objekten (de är alla över 65 år). Strosa
runt och välj fritt mellan möbler, elektronik, böcker,
skivor eller varför inte en grymt snygg tröja för 20
riksdaler?

The more things change
the more they stay the same
Exchange changes you. Everyone told me that. I
didn’t realise how much it could change you though.
For instance, riding a bike, in a dress, at 1:30 in the
morning, back to the centre of town was something I
had never even considered doing before coming here
on exchange.

The story of my first gasque deserves a slight introduction. In Australia, my university was built in 1949.
No academic quarter exists, no universitethuset and
no magnificent domkrykan towering over the city. Instead we have the ‘roundhouse’, an ugly building built
in the 70s where students used to sit and get stoned.
Nowadays, it is where all the big student parties are
held by the student union, where light beer and Bacardi breezers are the only drinks on offer. Of these
parties, the biggest is Oktoberfest where, from 15:00
students miss class to drink beer from plastic cups,
dance drunkenly and talk to people you thought had
dropped out of uni. When the party finally ends at
2:00, everyone then re-locates to the 24 hour McDonalds next door to try and sober up by eating greasy
fatty foods.
Cut to my first gasque. There were speeches. There
was a three course meal. There was snaps, wine,
champagne and beer, none of which were served
in plastic cups. There were candles and flowers
and song books!! Which we sang from! Again, the
only things I remember singing at home was ‘Total

Eclipse of the Heart’ sung badly, waiting in line for
food. There was dancing, and sculling. And then
there was me, cycling home, slightly drunk at
12am. I had made it to the entrance of Kantorsgatan, and was dreaming of a warm bed when
my phone rang. A random Swedish voice echoed
through the phone asking me to come and get a
paralytically drunk friend who was lying on the
floor in a bathroom in Norrlands. Back to the city!
My alcohol blanket had worn off so I was starting
to feel cold. It was less easy to bike in a dress and
heels this time. Even harder was trying to carry a
comatose person out of Norrlands. Cobblestones
weren’t made for heels.
With drunken ramblings echoing in my now
freezing ears, there was only one place to go- Max
burger! Sitting inside with every other Uppsala
student, we devoured hot, greasy, fatty foods.
Nice to know that some things remain the same,
regardless of the country.
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Dags att söka stipendier!
Härmed ledigförklaras följande stipendium:

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.

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

money money money money
money money money money
money money money money
money money money money
money money money money
money money money money
MUST BE FUNNY

Föredragningslista för Kalmar nations femte lagtima
Landskap 2009.

Demokrati är ett fint ord och det är varje medborgares plikt att ta sin chans att påverka... och få gå gratis på sexa och ha skitkul efteråt.
Kalmar nations festsal den 2 december 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
9. Granskning av protokollet från allmänt val den 15
november

Rapporter

10. Kuratorsrapport
11. Ekonomisk rapport
12. Övriga rapporter

Bordlagda ärenden
13. Styrelsen

a. Förvaltnings- och verksamhetsberättelse
b. Resultat- och balansräkning
c. Revisionsberättelse

d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Valärenden

14. Val av följande poster:

a) Val för verksamhetsåret 2009: Nationsfotograf (1
st), Recentiorsförman (2 st),
Idrottsförman (1 st),
Biträdande redaktör (1 st), Biträdande annonsackvisitör (1 st), Fackrevisor (1 st), Internationell sekreterare (1 st), Seniorskurator (1 st), Bibliotekarie (1 st),
Teaterförman (1 st), Kammarskivare (1 st), Ordförande för landskapet (1 st), Fanbärare (1 st), Ledamot av revisionsnämnden (4 st), Körförman (1 st)

b) Val för vårterminen 2009: Sexmästare (1 st), Klubbvärd (10 st), Kondisvärd (2 st), Kulturförman (2 st)

c) Val för verksamhetsåren 2009-2010: Suppleant av
Rackarnäbbets styrelse (1 st), Ledamot av Rackarnäbbets styrelse (1 st),
d) Val för verksamhetsåren 2010-2011: Husförman (1
st)
16. Fyllnadsval av följande poster:

a) Fyllnadsval för höstterminen 2009/vårterminen
2010: Internationell sekreterare (1 st),

b) Fyllnadsval för verksamhetsåret 2009: Ledamot av
revisionsnämnden (1 st), Ledamot av valnämnden (1
st)
c) Fyllnadsval för höstterminen 2009: Klubbvärd (1
st)

d) Fyllnadsval för verksamhetsåren 2009-2010: Suppleant av Rackarnäbbets styrelse (1 st)

17. Utseende av auktoriserad revisionsfirma för
studentbostadsstiftelserna Rackarnäbbet och Bortom
bullret för kalenderåret 2009.

Övriga ärenden

18. Fastställande av verksamhetsplan samt budget
för 2008
a) Styrelsens ansvarsområde

b) Förvaltningsrådets ansvarsområde

19. Övriga frågor
20. Ordet fritt

21. Slutupprop

20. Landskapets avslutande
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Ostkakegille
260/220, 14/11 17 DK
Högtidsdräkt med ordnar
Biljetter hos 1Q

Vem blir nästa 2Q?
Kristoffer Åslund

Chrille, som han kallas, är 23 år men har varit
22. Han är för tillfället inne på sin femte termin
på ekonomikum med mål att ta en kandidat i
ekonomi. För några år sedan ramlade han in
på ett bananskal på Kalmar, genom en kompis
eller något. Det bästa med nationen, enligt
Kristoffer, är den familjära stämningen och de
fantastiska människorna.
Efter att gått den hårda vägen upp från resurs
till klubbverkare och nu köksmästare, känner
han sig manad att ge tillbaka all kärlek han fått
genom att få nationens ekonomi att gå runt. En
applåd för Kristoffer! *klapp*

Arvid Gynnå

Denna man är uppvuxen i Karlstad men född i
Uppsala, och nu inne på sitt 21 år vid liv. Läser
det där som ingen riktigt vad det är; civilingenjör i molekylär bioteknik och är inne på sitt
andra år.
Föll för Kalmar nation på grund av musikutbudet och de trevliga människorna. Enligt Arvid
händer det något här varje dag...
Som bakgrund har han varit klubbvärd, barmästare och sitter nu i nationsstyrelsen.

Nu vill Arvid engagera sig ännu mer i nationen
och den här gången som 2Q. Ambitionen är att
få nationen att rulla. Inget är omöjligt.

13

Allmänt Val 2009

Varje år i november väljs nationens Andre
kurator, sekreterare, styrelse och hälften av
förvaltningsrådet. Vartannat år väljs även
skattmästare. Alla landsmän med betald
terminsräkning kan komma och rösta i det
allmänna valet. Möjlighet att rösta finns
klockan 12-16 söndag 15 november i entrén
på Kalmar nation.
Andre kurator, 2Q, är i sällskap med Förste kurator
och Tredje kurator en av de heltidsarvoderade på
nationen. Andre kurator är verksam i sitt ämbete från
januari till december. 2Q sammanställer redovisningar från nationens olika verksamheter för att regelbundet rapportera till styrelsen om den ekonomiska
utvecklingen, Andre kurator sitter även som ledamot
i styrelsen. Det åligger även 2Q att svara för nationens bokföring inom sitt verksamhetsområde. Andre
kurator skall också, bland mycket annat, tillsammans
med Förste kurator och recentiorsförmän svara för
registrering och inskrivning, samt bistå nya landsmän
med upplysningar om nationens verksamhet.
Sekreteraren ansvarar för att protokoll skrivs vid styrelsens och landskapets sammanträden. Sekreterare
är även ledamot av styrelsen. Mandattiden är ett år.
Styrelsens ledamöter fattar beslut som till största
delen rör den löpande verksamheten på nationen.
Styrelsen består av kuratorerna, sekreteraren, sex
ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. Mandattiden är ett år.

Förvaltningsrådet förvaltar bland annat nationens
fonder och fastigheter. Ledamöterna i Förvaltningsrådet är oftast äldre kalmariter men det är inget krav
att vara medlem i nationen. Ledamöterna har expertkompetens inom olika områden som till exempel
fondförvaltning, och har erfarenheter från arbetslivet.
Ledamöterna besitter kunskap inom olika områden,
vilket passar det utskottsarbete de utför. Kontinuitet
i förvaltningsrådet är viktigt varför det betraktas som
en fördel att ha suttit flera perioder som ledamot.
Mandattiden är två år.

Andre Kurator (1 st)

Kristoffer Åslund – För presentation se föregående
sida
Arvid Gynnå – För presentation se föregående sida

Röstkort
Sekreterare

Erik Ringlander är 24 år och läser ekonomi. Erik blev
medlem i nationen vårterminen 2006. Erik har tidigare varit Internationell sekreterare på nationen, och
blev vald till Sekreterare i fyllnadsvalet på landskap
nummer fyra hösten 2009.

Övriga ledamöter av styrelsen

Ida Björkman är 23 år och läser till lärare. Ida kommer
från Vilhelmina och hon skrev in sig i nationen hösten
2008. Ida har sedan dess varit Teaterförman och
Recentiorsförman.
Niklas Bylund är 26 år och läser till läkare. Han kommer från Uppsala och skrev in sig i nationen 2005.
Niklas har tidigare varit Klubbvärd, Fanbärare, Musikförman och Andre kurator räkenskapsåret 2009.
Agnes Forsberg är 23 år och kommer från Kalmar.
Agnes läser till civilingenjör och gick med i nationen
hösten 2006. Agnes har tidigare varit Kondisvärd,
Recentiorsförman och Tredje kurator. Agnes satt som
Suppleant av styrelsen våren 2008 och hösten 2009.

Per Hård af Segerstad är 33 år och kommer från
Falun. Per har bland annat läst Media- och kommunikationsvetenskap, och han blev medlem i nationen
2004. Sedan dess har han varit Klubbvärd, Redaktör
för Gyckeln, PR-förman och Förste kurator ht 2006/vt
2007. Per har suttit i styrelsen hela 2009.
Amanda Kron är 21 år och kommer från Stockholm.
Amanda läser juridik och hon blev medlem i nationen
hösten 2008. Amanda har suttit som Recentiorsförman sedan våren 2009.

Moa Lundin är 23 år och kommer från Falun. Moa
läser på pol kandprogrammet och har varit medlem
i nationen sedan våren 2008. Moa har tidigare varit
Klubbvärd och Internationell sekreterare, och hon blev
fyllnadsvald till styrelsen på landskap nummer fyra
hösten 2009.
Karl Wilhelm Olsson är 24 år och härstammar från
Härnösand. Han har varit medlem i nationen sedan
2006 och läser till läkare. Karl Wilhelm har varit
Barmästare, Fanbärare och suttit i nationens styrelse
sedan 2007.

Elin Sörensson är 25 år och har bland annat
läst arkeologi. Elin blev medlem i nationen
våren 2006 och har sedan dess varit Klubbvärd,
Sexmästare, Barmästare, Uthyrningsansvarig
och Fanbärare. Elin kommer ursprungligen från
Uddevalla.
Viktor Törneke är 24 år och kommer ursprungligen från Växjö. Viktor satt i styrelsen
under hösten 2008 och våren 2009, varpå han
studerat en termin i Australien. Viktor läser på
juristprogrammet. Viktor har varit Musikförman/Humor och drivit nationens humorklubb
Standup Downstairs.

Ledamöter av förvaltningsrådet

William Nisser är född 1957 och skrevs in på
nationen 1978. Han arbetar som verksamhetssamordnare vid institutetet för språk och folkminnen. William har tidigare nationsmeriter
som Fanbärare, Seniorskurator och är Ledamot
av förvaltningsrådet.

Cindy Sturesson är född 1973 och skrevs in
på nationen 1993. Cindy arbetar som politisk
sekreterare på Folkpartiet i Sollentuna. Hon
har tidigare nationsmeriter som Klubbmästare,
Recentiorsförman, Fanbärare, Förste kurator,
Sexmästare och Ledamot av förvaltningsrådet
sedan 2005.

Daniel Åberg är 34 år och arbetar som journalist och författare. Han skrevs in i nationen höstterminen 1995. Daniel har varit Andre kurator,
Klubbvärd, Redaktör samt suttit i nationens
styrelse. Daniel har suttit i förvaltningsrådet
sedan 2004.

Suppleanter i Förvaltningsrådet

Magnus Strand är 31 år och han skrevs in på
nationen 1998. Magnus har en Jur kand från
Lunds universitet och en fil kand från Uppsala
universitet, och han har tidigare nationsmeriter
som Barmästare och Radioförman. Magnus har
suttit som suppleant i förvaltningsrådet sedan
2006.

Härmed förklaras att

__________________________________
Textat namn
__________________________________
Personnummer

är berättigad att rösta i 2009 års allmänna val på Kalmar
nation.
__________________________________
Underskrift
Röstning per post eller via ombud
Valsedlen ska vara lagd i ett förseglat kuvert och detta
kuvert skall jämte ett egenhändigt undertecknat röstkort
läggas i ännu ett kuvert adresserat till Valnämnden, Kalmar
nation, Svartmangatan 3, 753 12 Uppsala. Röster angivna
på detta sätt gäller endast om de kommit valnämnden
tillhanda före valets avslutande, det vill säga senast kl 16.00
den 15 november 2009.
Valsedel

Av valnämnden fastställd den 19 oktober 2009.

Andre Kurator 2010 (1 st)
Ja Arvid Gynnå
Ja Kristoffer Åslund
Sekreterare 2010 (1 st)
Ja Erik Ringlander
Övriga ledamöter av styrelsen 2010 (6 st)
Ja Ida Björkman
Ja Niklas Bylund
Ja Agnes Forsberg
Ja Per Hård af Segerstad
Ja Amanda Kron
Ja Moa Lundin
Ja Karl Wilhelm Olsson
Ja Elin Sörensson
Ja Viktor Törneke
Ledamöter av förvaltningsrådet 2010-2011 (3 st)
Ja William Nisser
Ja Cindy Sturesson
Ja Daniel Åberg
Suppleanter i förvaltningsrådet 2010-2011 (2 st)
Ja Magnus Strand
Gör så här
I varje sektion för val till respektive ämbete kan röst avläggas genom att ’Ja’ markeras för önskad kandidat. Röst kan
ej avläggas på kandidat som ej finns med på den förtryckta
valsedeln. Antalet kandidater som kan röstas fram anges av
siffran inom parantes. Felaktigt angiven röst, eller överflödig markering som försvårar tolkningen inom varje enskild
sektion gör att rösten ogiltigförklaras för den sektionen. Ej
ifylld sektion anses vara blankröst.
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30/10 : Glasnost med Serge Santiago
(UK)!
3/11 : Standup Downstairs
6/11 : Spela
7/11 : Höstgasque med 04-släpp
11/11 : Städdag
13/11 : Boom goes the Dynamite
14/11 : Ostkakegille
15/11 : Allmänt val
17/11 : Magic Downstairs
27/11 : Katushka!
1/12 : Standup Downstairs
2/12 : Landskap
4/12 : Glasnost
9/12 : Spela
10/12 : Städdag med Nobelsexa
11/12 : Julbord på restaurang Smaka
12/12 : Luciagasque med 04-släpp
14/12 : Terminens sista pubkväll
16/12 : Personalfest

Varje vecka

Bordtennis Tisdag 21-22 Fyrisskolan
Innebandy Tisdag 22-23 Fyrisskolan
Fotboll Onsdag 22-23 Tiundaskolan
Kör Onsdag 19-21
Teater Torsdag 19-21
(från och med 1 oktober)
Nationens öppettider

Vardagar klockan 10 till pubens stängning
(24) är nationen öppen för
medlemmarna. Läseplatser, TV, DVD och
trådlöst nätverk finns att tillgå.
Koden fås av 1Q eller på det hemliga stället.

