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GRATIS

STIPENDIEUTLYSNING
VÅREN
2021

PENGAR
FAGERSTRÖMS

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

ENANDERS

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.

SVANBERGS

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
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Kuratelet håller sig uppdaterade gällande råd
och restriktioner. Datumet är preliminärt och
beroende på hur restriktioner förlängs eller
ändras så kan eventet komma till att med kort
varsel ändras eller ställas in.
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Besök vår Facebook för mer
info och uppdateringar!

If you think about becoming a clubworker “Do it!”
Elsa says. “You won’t regret it.” That is her promise
to everyone who wants to get more out of their
student life.
I meet her online to talk about the experiences
she made during the past months as a clubworker.
That is the position you take if you want to help
running the pub in Kalmar’s basement. Elsa knew
about it because some of her friends had already
been clubworkers and especially after all the social
distancing in spring, she decided that she wanted to
do more than studying. Now, she has been one of
some clubworkers who run the bar and the kitchen
on weekdays and on Saturday.
“I always wanted to work in a bar“, Elsa tells me.
She is grateful for the opportunity because finally,
she could and had to learn how to tap a beer or
make a cocktail. While one clubworker is always
managing the bar, talking to customers, setting the
lights and the music during a shift, the other one is
head of cooking. Although, Kalmar is ‘just’ a student nation it has in fact a fully equipped restaurant
kitchen. There, Elsa has to make different kinds of
hamburgers or at least show people who signed up
for shifts how to make them.
What she underestimated, before she signed up,
was the responsibility that came along. Being head
of the kitchen, giving instructions and serving customers Elsa felt “out of my comfort zone.” This is
nothing she had done before. “But you grow into it.
It is great for your personal development.” Now, her
shifts are something Elsa is always looking forward
to. These are planned evenings and she knows that
she is going to have a great night.

Anyway, the clubwork is not just about working,
but also the group you become. “It almost feels
like a family”, Elsa claims. “You always have a place
to go. You are always welcome”. She also comes
to study in the library her second favourite place
in the nation – after the bar of course. I ask her
about the best moments she can recall from the
past month in the nations. The weekly clubworker
meetings stick out for her. “We always cheer each
other up there.” Especially the KMK-Sexa, one of
two gasques for the clubworkers of every nation,
was a great time when they played Guitar Hero at
the preparty while everyone was in fancy dresses.
Elsa doesn’t regret her decision to become more
active at the nation. And it is something she won’t
give up soon because Kalmar has become part of
her everyday life: “I would feel lonely if I left.” She
is not sure yet, which position she wants to sign up
for next semester. One day, Elsa might even apply
to become a curator, which she has never even
thought about.
Her recommendation is clear: Sign up for the
clubwork. You might be as grateful as her about the
experiences you can make and especially about the
people you’ll meet. And, of course, about the things
you learn for example how to run a bar. “Time goes
by quickly and so does your student life”, Elsa says.
She wanted to get more out of it than just her studies. After many shifts and working with so many
different people she definitely got that!
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Valnämnden söker:
Spexförman

Dramatisk, sträng eller glad, oavsett karaktär så finns det en plats
för dem alla hos Spexförmannen. Då spex är en form av
amatörteater med stark studentikos anknytning så ansvarar du för
underhållningen på nationens kalas, om det så är spex eller något
annat som du skulle tycka är skoj. Det enda som krävs är att du har
viljan att hitta på något kul med andra så är det här ämbetet för
dig!

ämbeten att söka

Hemsideförman

Har du ett öga för grafisk formgivning och vet hur man använder
ett skrivbord? Hemsideförmannen arbetar med att utveckla och
uppdatera nationens hemsida och är ett kul och kreativt ämbete för
dig som gillar att fixa och trixa.

Krönikör

Är du en nyfikenperson som gillar arbeta med projekt? Som
Krönikör får du uppleva nationen i sin helthet då du skriver
nationens skriftserie och gör det möjlgit för framtida studenter att
läsa om vad som hände och hur kul det var att vara student på
Kalmar nation!

Är du sugen på att engagera dig?
Tveka inte att kontakta Förste kurator under
expeditionstid eller via mejlen 1q@kalmarnation.se
för mer information!
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Välkommen till den av Kalmar Nation årliga

KROPPKAKAN
kroppkaka

Lördag

6/3

2021

tid: 17dk

klädkod: kavaj

håll utkik - mer info och biljettsläpp inom kort!
Kuratelet håller sig uppdaterade gällande råd och restriktioner.
Datumet är preliminärt och beroende på hur restriktioner förlängs eller
10
ändras kan Kroppkakan komma att med kort varsel ändras eller ställas in
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Kalmar nation
Styrelsen

Styrelsens meddelande inför
vårterminens första lagtima landskap

Kära landsmän
Tyvärr har den negativa utvecklingen med ökad smittspridning i samhället fortgått, och istället
för lättnader av restriktionerna sedan höstterminens sista landskap har det skett ytterligare
skärpningar. Nationens första landskap ska enligt stadgan infalla mellan den 25 januari och 25
februari och är i dagsläget planerad att ske den 8 februari. Vårterminens första lagtima
landskap åligger särskilt ”att utvärdera den verksamhet som under höstterminen bedrivits av
nationen och dess befattningshavare”, ”att välja tre ledamöter till valnämnden för perioden
fram till nästkommande vårtermins första lagtima landskap” samt ”att behandla frågan om val
av seniorer”.

board message lanskap
15

Styrelsen bedömer dock att under de rådande omständigheterna är det ej lämpligt med ett
vanligt fysiskt landskap. Dessa ovanliga omständigheter ställer krav på anpassning och
flexibilitet. Kalmar nations styrelse har därför påbörjat arbetet med att se över nationens
möjligheter att genomföra vårens landskap på ett säkert och ansvarsfullt sätt. I nuläget kommer
landskapet kortas ner och hållas digitalt. Mer om själva genomförandet av landskapet kommer
styrelsen annonsera vid ett senare tillfälle.
Som ni förstår så kan mycket hända under tiden från att det här brevet skrevs och fram till
landskapet. Ni kommer under tiden fram till landskapet att hitta aktuell information om
landskapet på www.kalmarnation.se/landskap.

Uppsala, 2021-01-11
Kalmar nations styrelse
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Kalmar nation
Landskap

Landskapskallelse

Härmed kallas alla landsmän till Kalmar nations första lagtima landskap 2021 måndagen den 8 februari
kl. 18:30 i nations festsal.
Glöm inte att ta med er legitimation och bevis på medlemskap, till exempel nationskort.
Preliminär föredragningslista för Kalmar nations första lagtima landskap 2021:
Formalia
1. Landskapets öppnande
2. Val av två justeringsmän
3. Val av rösträknare
4. Godkännande av kallelsen
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Adjungeringar
7. Föregående protokoll
8. Upprop och fastställande av röstlängd
9. Meddelanden
Rapporter
10. Verksamhetsrapport
11. Restaurangverksamhetsrapport
12. Ekonomisk rapport
13. Styrelsens rapport
14. Övriga rapporter
Valärenden
15. a) Val fram till första landskapet 2022:
Ledamot av valnämnden (3 st)
b) Fyllnadsval för vakanta ämbeten
Bordlagda ärenden
16. Slutredovisning av 2019
a) Förvaltningsberättelse
b) Resultat- och balansräkning
c) Revisionsberättelse
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Övriga ärenden
17. Utvärdering av höstterminens verksamhet
18. Övriga frågor
19. Ordet är fritt
20. Slutupprop
21. Landskapets avslutande
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