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 Styrelsemöte 16/16 Protokoll 

 

Plats: ASA-huset Datum: 15.11.2016 Klockslag: 12:00 

 

 

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. 12:09 

 

§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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§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: 

Vid Åländska Studentlagets höstmöte den 10.11 valdes styrelsen för verksamhetsåret 2017. Styrelsen kommer 

att bestå av följande medlemmar: Emma Blomqvist - Ordförande, Linnea Grönholm - Viceordförande, Leo 

Orre - Sekreterare, Baltzar Lindroos - Skattmästare, Joakim Wennström - PR-chef, Malin Lindström - 

Värdinna och William Stenius - Sportchef. 
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6.1 Post 

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

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: 

Ekonomiansvarig ej närvarande. 

 

§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. 

 

§8 Julfest  

Den 9.12 ordnar Åländska Studentlaget julfest för sina medlemmar med ett juligt tema. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar detaljer kring evenemanget. 

Beslut:  

Secret Santa till ett värde av 2–3 €. Julpynt ska införskaffas. Facebook-evenemang kommer upp under den här 

veckan.  
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§9 Abi-veckoslut 

Den 14.12 besöker ÅSL Ålands lyceum för att presentera olika studiemöjligheter i Åbo. Styrelsen behöver 

fortsättningsvis höra runt bland medlemmarna om det finns intresse att komma med och delta i presentationen 

(desto större spridning bland ämnena - desto bättre). Den 16.12 kommer Linn att åka till Ålands 

yrkesgymnasium och presentera ÅSL bland de avgångsklasser där det finns ett intresse att vidareutbilda sig 

efter gymnasiet (SOS, Handels, Sjöfart, Vård). Dessutom behöver styrelsen fundera på hur man kan göra ÅSL 

så synliga som möjligt när vi far till Ålands lyceum och presenterar studentlaget. Färja är preliminärbokad och 

Viking Line sponsrar. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar möjligheter till marknadsföring, synlighet på plats och spridning i representationen. 

Beslut:  

Styrelsen har diskuterat om marknadsföring och hur presentationen ska se ut som ska hållas i Ålands lyceum. 

En powerpointpresentation och info-lappar ska fixas. 

 

§10 Dryckesprovning 

Det kommer att ordnas en ölprovning i slutet av november månad där ÅSL:s medlemmar kommer få chans att 

provsmaka olika smaker av vår åländska stolthet Stallhagen samt njuta av andra åländska delikatesser. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen fastställer datum för evenemanget och planerar detaljerna. När datum är fastställt så meddelas det 

till ordförande som ordnar med bokning av lokal. 

Beslut:  

Evenemanget kommer att vara den 22.11. Johanna har ansvar för att ordna olika typer av delikatesser. 

Facebook-evenemang kommer upp så snabbt som möjligt. 

 

§11 Nästa möte 

Beslutsförslag:  

Preliminärt den 29.11 kl. 12:00. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§12 Övriga ärenden 

- Filip ska boka Calja-bastu. 
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§13 Mötets avslutande kl. 13:01 

 

Emma Blomqvist    Julia Seffer 

Ordförande     Sekreterare 

__________________________   __________________________ 


