Styrelsemöte 17/16
Plats: ASA-huset

Närvarande:

Datum: 5.12.2016

Ordförande

Linn Ekebom

Vice ordförande

Emma Blomqvist

Sekreterare

Julia Seffer

Kassör

Hannes Parkkinen (via Skype)

Värdinna

Johanna Ekebom

Sportchef

Filip Jansson (via Skype)

PR-chef

Jonatan Isakas

§1 Öppnande av mötet kl. 12:42

§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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Protokoll
Klockslag: 12:30

§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:

Näst sista mötet för verksamhetsåret.

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:

Gotlands Nations medlemstidning Lambskallet

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

Meddelandena antecknas till kännedom.
Meddelanden:

Ekonomiska läget noterat.

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

Styrelsen beslutar om deltagande.
Beslut:

Inga inbjudningar att notera.

§8 Julfest
Den 9.12 ordnar Åländska Studentlaget julfest för sina medlemmar med ett juligt tema.
Beslutsförslag:

Styrelsen gör upp arbetsfördelningen och fastställer alla detaljer
Beslut:

Johanna och Linn delar på ansvaret i införskaffandet av mat och dryck. Emma är sångledare. Övriga har ansvar
för dekorationer.

§9 Fantåg den 6.12
På Finlands självständighetsdag anordnar kåren ett fantåg till hjältegravarna i Åbo. Åländska studentlaget
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kommer även i år att delta.
Beslut:

Baltzar Lindroos, Ron Söderlund och Elias Lax går fantåget.

§10 Abi-veckoslut
Den 14.12 besöker ÅSL Ålands lyceum för att presentera olika studiemöjligheter i Åbo och den 16.12 besöks
Ålands yrkesgymnasium. Den 12.12 är det deadline för abiturienterna att anmäla sig till UniYH-dagen.
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar besöket till Ålands lyceum, marknadsföringen av besöket samt vad mer som måste
planeras innan nya styrelsen tar över.
Beslut:

Åtminstone Julia presenterar i lyceet. Linn fixar en affisch med all info om kvällsprogrammet som skickas till
skolorna. Även anmälan på hemsidan måste konstrueras så att den kan öppnas snarast. Sista anmälningsdag
är 27.12.

§11 Nästa möte
Beslutsförslag:

Nästa möte hålls efter julfesten.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§12 Övriga ärenden
-

Inga övriga ärenden att notera.

§13 Mötets avslutande kl. 13:15
Linn Ekebom
Ordförande

Julia Seffer
Sekreterare

__________________________

__________________________
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