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 Styrelsemöte 10/16 Protokoll 

 

Plats: Getavägen 1214 Datum: 13.6.2016 Klockslag: 19:35 

 

 

Närvarande: 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. 19:48 

 

§2  Val av mötesordförande 

Beslutsförslag:  

Linn föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

§3  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag:  

Julia föreslås som mötessekreterare. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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§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: 

Föredragninglistan godkänns. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§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: 

- Sommar och sol! 

 

6.1 Post 

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

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Ingen post att notera.  

 

6.2 Ekonomiuppföljning 

På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu.  

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Betalning av stysseskjortor behöver diskuteras. 

 

§7  Inbjudningar 

Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått. Genomgång av inbjudningar inkomna per epost och post 

tas upp.  

Inbjudningar: - 

Beslutsförslag:  

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Inga inbjudningar att notera.  

 

§8 Utvärdering av vårens evenemang 

Vårens evenemang har bestått av mycket olika program och samarbeten. Vid denna punkt diskuterar 

styrelsen vad som har varit lyckat/mindre lyckat, vad man vill satsa på mer till hösten och vad som inte 

fungerar. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar och utvärderar vårens evenemang. 

Beslut:  

Styrelsen har diskuterat och varit mestadels nöjd med samtliga av vårens evenemang. Några uppdateringar 

kommer att ske till hösten. 
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§9 Höstens evenemang 

Hösten kommer som vanligt vara fullspäckad med program, av olika typer, för alla föreningens medlemmar. 

I början av hösten kommer gulnäbbarna introduceras till studierna och studielivet vid Åbo Akademi och 

ÅSL skall se till så att alla nya medlemmar känner sig välkomna. När studierna sedan kommit igång 

ordentligt för alla så kommer det även att ordnas flera evenemang. Vi kommer, förhoppningsvis, även få 

besök av vår vänförening i Uppsala - Gotlands nation, och även ordna en resa till Uppsala för att hälsa på 

dem. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar teman på evenemangen och antecknar ett kalendarium för alla kommande evenemang. 

Gulnäbbsevenemang:  Gulisintagning, gulismiddag & gulisakademi. 

Beslut:  

Styrelsen har bestämt preliminära datum för alla höstens evenemang. Ett kalendarium för alla evenemang 

ska fixas och skickas till medlemmarna. 

 

§10 Sommarträff 

Beslut:  

Sommarträff 16 juli. Evenemang och anmälan kommer upp på Facebook och fort som möjligt. 

 

§11 Ny vänförening 

Under vistelsen till Uppsala i slutet på maj så fick ÅSL, förutom stärkta relationer med Gotlands nation, 

även en ny vänförening med sig hem. Hallands nation i Lund är numera ÅSLs nya vännation och vi hoppas 

på att kunna sammarbeta mycket med dem, med start redan på hösten. 

 

§12 Sportverksamhet 

Beslut: 

En så kallad motionstimme ska hållas preliminärt varje onsdag med olika sporter/aktiviteter där alla 

medlemmar ska kunna delta. 

 

§13 Nästa möte 

Beslutsförslag:  

Nästa möte hålls i augusti inför gulisveckan. Styrelseordförande återkommer om datum senare. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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§14 Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden. 

 

§15 Mötets avslutande kl. 21:25 

 

 

Linn Ekebom   Julia Seffer 

Ordförande    Sekreterare 

 

_________________________   __________________________ 

 


