Styrelsemöte 01/16
Plats: Getavägen 1214

Närvarande:

Datum: 03.01.2016

Ordförande

Linn Ekebom

Vice ordförande

Emma Blomqvist

Sekreterare

Julia Seffer

Kassör

Hannes Parkkinen

Värdinna

Johanna Ekebom

Sportchef

Filip Jansson

PR-chef

Jonatan Isakas

§1 Öppnande av mötet kl. 17:34
§2 Val av mötesordförande
Beslutsförslag:

Linn föreslås som mötesordförande.
Beslut:

Enligt beslutförslag.

§3 Val av mötessekreterare
Beslutsförslag:

Julia föreslås som mötessekreterare.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.
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Protokoll
Klockslag: 17:00

§4 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
För att mötet ska vara lagligt sammankallat måste kallelsen till mötet ha gått ut innan mötet.
Mötet är beslutfört då åtminstone ordförande eller vice ordförande samt minst tre av de övriga
styrelsemedlemmarna är närvarande.
Beslutsförslag:

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§5 Godkännande av föredragningslistan
Ändringar till föredragningslistan görs senast vid den här punkten. Brådskande ärenden som kräver beslut kan
läggas till här.
Beslutsförslag:

Ordförande vill lägga till en punkt under §6. §6.1 skulle vara Abi-middag.
Beslut:

Föredragningslistan godkänns med förändring.

§6 Meddelanden
Allmänna meddelanden
Meddelanden som inte har att göra med ett av föreningens organ som innehar en egen punkt på
föredragningslistan tas upp här.
Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.
Meddelanden:

Första mötet med nya styrelsen! WOHO!

6.1 Post
På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.
Beslutsförslag:

Styrelsen noterar den post som inkommit.
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Post:

Ingen post för tillfället.

6.2 Ekonomiuppföljning
På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu.
Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.
Meddelanden:

Finns inget att rapportera, då Hannes inte fått tillgång till bankkontot ännu.

6.3 Årsfest
På den här punkten tas upp meddelanden om läget med föreningens LXXXIII årsfest.
Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.
Meddelanden:

Johanna meddelar att årsfestkommittén haft möte om sökning av sponsorering och bokning av lokal. Styrelsen
ska hitta på ett program som visas under banketten.

§7 Inbjudningar
Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått.
Per mejl har följande inbjudningar inkommit: Genomgång av inbjudningar inkomna per post tas också upp.
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande.

§8 Abiturientexkursion
15.1.2015 besöker abiturienter från Ålands Lyceum Åbo och Åbo Akademi (UniYH-mässan). ÅSL kommer att
ansvara för emottagandet av eleverna, boende för de som önskat detta samt ordna med middag på kvällen.
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar samt beslutar om närmare detaljer kring evenemanget.
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Beslut:

Hannes, Jonatan och Linn möter abiturienterna i hamnen på morgonen.

8.1 Abi-middag
På denna punkt diskuteras Abi-middagen den 15.1
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om praktiska detaljer kring middagen samt diskuterar hur det skall marknadsföras och när
anmälan skall komma upp på hemsidan.
Beslut:

Styrelsen beslutar att middagen börjar kl. 19:00. Anmälan till middagen öppnas onsdag 6.1 kl. 12:00 och stängs
onsdag 13.1 kl. 23:59. Marknadsföring på Facebook och på hemsidan.

§9 Stysse-bytare
Enligt tradition så brukar nya styrelsen ordna en styssebytarkväll med den gamla styrelsen.
Beslutsförslag:

Styrelsen fastställer aktivitet samt datum och tid för evenemanget.
Diskussion:

Förslag på datum: Preliminärt 26.1.
Förslag på evenemang: Bowling eller Megazone + marlirummet.

§10 “Stora styssebytaren”
För att låna en slogan av MK. Det har funderats på om viljan och möjligheten finns att ordna en lite större
styssebytare för alla nationer (gamla och nya styrelsen).
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar eventuellt intresse och hur man i så fall går vidare med detta.
Diskussion:

Styrelsen har absolut intresse för detta och ska prata med ordförandena för de andra nationerna. Linn tar
huvudansvaret för det. Förslag att det hålls i februari.

§11 Mötestider
För att göra det lättare för styrelsemedlemmarna att planera sin tid så föreslår ordförande att möten hålls på
fasta, förutbestämda tider. Förslag skulle vara varannan vecka och då har medlemmarna möjlighet att i god tid
meddela ifall att de inte kan delta i något möte. Det föreslås också att möten skall hållas under lunchtid om inte
ärendena kräver något annat tidsmässigt.
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Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om kommande mötestider.
Beslut:

Varannan måndag med start den 11.1 kl. 12:00-13:30.

§12 Övriga ärenden
Diskussion om att en alkohol- drogpolicyn ska framtas.
Linn tar kontakt med andra åländska studentföreningar för samarbete.

§13 Mötets avslutande kl. 18:58

Linn Ekebom
Ordförande

Julia Seffer
Sekreterare

__________________________

__________________________
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