Styrelsemöte 13/16
Plats: Handelshögskolan vid ÅA

Närvarande:

Datum: 26.9.2016

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. 12:05
§2 Val av mötesordförande
Beslutsförslag:

Emma föreslås som mötesordförande.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§3 Val av mötessekreterare
Beslutsförslag:

Julia föreslås som mötessekreterare.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.
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Protokoll
Klockslag: 12:00

§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:

Föredragningslistan 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:

Inga meddelanden att notera.
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:

Inbjudan till Merkantila Klubbens 88:e årsfest 26.11.

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

Meddelandena antecknas till kännedom.
Meddelanden:

Inget nytt att notera.

§7 Inbjudningar
Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått. Genomgång av inbjudningar inkomna per e-post och post
tas upp.
Inbjudningar:

-

Merkantila klubbens 88:e årsfest 26.11
Invigning av det nyrenoverade Marlirummet 29.9

Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande.
Beslut:

Linn och Jonatan representerar ÅSL på Merkantila klubbens årsfest. Emma och Johanna deltar på invigninge n
av Marlirummet.

§8 Gulisintagning med tillhörande middag
Styrelsen går igenom och diskuterar ÅSL:s gulisintagning med tillhörande middag 30.9. Redan bestämt är att
intagningen startar kl. 17:00 i parken bakom Arken och middagen börjar kl. 19:00.
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar evenemanget mer i detalj.
Beslut:

Punkthållare på gulisintagningen: styrelsen, Calja-Weikot, gamyler och tre andra föreningar. Emma skickar
ut info till punkthållarna per mejl.
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§9 Andra föreningars gulisevenemang
Öffens gulisintagning: 27.9 (Julia, Jonatan, Filip). Styrelsen diskuterar hurdan punkt som ska hållas, men är
oklart om Öffens intagning ska ske, då styrelsen inte mottagit någon information om den.
Beslut:

Styrelsen inväntar information från Öffen, men väljer på grund av brist på tid och information att inte delta.

§10 Vänhelg med ÅsNa och Gotlands nation
Styrelsen går igenom och diskuterar ÅSL:s kommande vänhelg, den 20-22 oktober. ÅSL ska ansvara för en
middag.
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar evenemanget mer i detalj.
Beslut:

ÅSL ska ordna en middag på torsdagen den 20.10. Styrelsen har bestämt ett preliminärt tema för middagen.
Närmare diskussion kring evenemanget på nästa styrelsemöte.

§11 Nästa möte
Beslutsförslag:

Nästa möte hålls preliminärt 10.10.2016 kl. 12:00.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§12 Övriga ärenden
-

Filip informerar läget gällande Calja-Weikot.

§13 Mötets avslutande kl. 12:54

Emma Blomqvist
Ordförande

Julia Seffer
Sekreterare

__________________________

__________________________
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