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 Styrelsemöte 18/16 Protokoll 

 

Plats: Getavägen 1214 Datum: 26.12.2016 Klockslag: 18:45 

 

 

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. 18:52 

 

§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:  

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: 

- Sista mötet för styrelse 2016. 

 

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: 

Skattmästare inte på plats. En ekonomiuppföljning kommer i januari. 

 

§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 julfest 

Den 9.12 ordnade Åländska studentlaget julfest för sina medlemmar. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar och utvärderar julfesten. 

Beslut:  

Styrelsen har diskuterat och varit överens om att julfesten var ett lyckat evenemang med bra spridning på nya 

och äldre medlemmar som deltog.  

 

§9 Abi-veckoslut 

Den 13.1.2017 ordnas Abi-dag i Åbo för abiturienter från Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. 
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Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar de sista detaljerna kring evenemanget. 

Beslut:  

Linn mejlar ut all info som behövs till alla abiturienter som anmält sig till dagen. Nästa års styrelse har ansvar 

för anmälan samt marknadsföring av evenemanget. 

 

§10 Nästa möte 

Beslutsförslag:  

Nästa möte hålls preliminärt 11 januari tillsammans med 2017 års styrelse. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

§11 Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden. 

 

§12 Mötets avslutande kl. 19:12 

 

 

Linn Ekebom    Julia Seffer 

Ordförande     Sekreterare 

 

_________________________    __________________________ 

 


