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 Styrelsemöte 11/16 Protokoll 

 

Plats: Getavägen 1214 Datum: 24.8.2016 Klockslag: 19:30 

 

 

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. 19:32 

 

§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: 

Föredragningslistan godkänns. 

Beslut:  

Föredragningslistan godkänns med ändring. 

 

§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: 

Ordförande Linn Ekebom kommer inte ha möjlighet att vara närvarande i Åbo under september månad och 

därför kommer vice ordförande Emma Blomqvist att överta ordförandes ansvarsuppgifter mellan den 1.9–

30.9. Styrelsen noterar detta meddelande. 

 

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: 

Hannes informerar om det ekonomiska läget. 

 

§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 Kalendarium 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar. 

Beslut:  

Jonatan fixar en kalender till hemsidan med alla höstens evenemang. Emma tar fram ett kalendarium i tryckt 

form som kan delas ut till gulisar och äldre medlemmar under Gulnäbbsakademin och liknande evenemang.  

 

§9 Gulisevenemang 

Styrelsen går igenom och beslutar om viktiga datum för; Guliskaffe och Gulnäbbskademin på Kåren. 
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Beslut:  

Guliskaffe 8.9 kl. 15 i Gadolinia. Gulnäbbsakademin 14.9 kl. 17 på Kåren. Det nya halarmärket ska säljas för 

första gången på gulnäbbsakademin. 

 

§10 Andra föreningars gulisintagningar 

ÅSL ska delta och hålla i en aktivitet under andra föreningars gulisintagningar under september. Styrelsen 

bestämmer vem som deltar när.  

Beslut:  

SF-klubben: 7.9 (Hannes, Johanna), ÖN: 20.9 (Emma, Julia) ÅsNa: 21.9 (Hannes, Filip), NN: 22.9 (Emma, 

Jonatan), Öffen: 27.9 (Julia, Jonatan).  

 

§11 Hungerdagsinsamlingen – sporteftermiddag 16.9 

Nationerna har tagit beslut om att hålla ett gemensamt sportevenemang för att samla ihop pengar till Röda 

Korsets hungerdagsinsamling. Förslaget är att det hålls en kubbturnering där vi tar en deltagaravgift på 2€ som 

oavkortat går till Röda Korset. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar evenemanget mer i detalj. 

Beslut: 

Styrelsen informerar medlemmarna om evenemanget och ser till att samla ihop så många deltagare som 

möjligt. 

 

§12 RSGT-mässan 1.9 

Nationerna kommer tillsammans att delta med ett bord. Mässan är mellan kl. 10-16 och varje nation behöver 

ha en medlem på plats under hela evenemanget. 

Beslut: 

Johanna, Emma, Filip och Jonatan är på plats på mässan. Godis och kalendarium ska delas ut. 

 

§13 Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden att notera.  
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§14 Nästa möte 

Beslutsförslag:  

Nästa möte hålls i början av september. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§15 Mötets avslutande kl. 20:19 

 

 

Linn Ekebom   Julia Seffer 

Ordförande    Sekreterare 

 

_________________________  __________________________ 

 


