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 Styrelsemöte 02/16 Protokoll 

 

Plats: Handelshögskolan vid ÅA Datum: 11.1.2016 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 

 

Lucas Mattsson, Anton Axberg, Bianca Söderlund, Andreas 

Packalén 

 

 

§1  Öppnande av mötet kl. 12:05 

 

§2  Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Linn föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutförslag. 

 

§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: 

Föredragninglistan godkänns. 

Beslut:  

Föredragningslistan godkänns med förändring. 

 

§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: 

Gamla styrelsen sitter med på mötet för att kunna föra över rättigheter till nya styrelsen.  

 

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:  

Gotlands Nations medlemstidning Lambskallet och Åbo Svenska Teaters program för 2016. 

 

6.2 Ekonomiuppföljning 

På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu.  

Beslutsförslag: 

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden:  

Anton meddelar om nuvarande ekonomiska läget. 

 

6.3 Årsfest 

På den här punkten tas upp meddelanden om läget med föreningens LXXXIII årsfest.  

Beslutsförslag: 

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden:   

Emma meddelar att årsfestkommittén har nästa möte tisdag 12.1. 

 

§7  Inbjudningar 

Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått.  

Genomgång av inbjudningar inkomna per e-post och post tas upp.  

Inbjudningar: Gotlands nation har bjudit in oss till tre av sina evenemang denna vår: 

- Vårbal 21.5 

- Tefatsgasque 5.3 

- Mittermingasque 15.4  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande.  

Beslut:  

Styrelsen funderar vidare på deltagandet. 

 

§8  Överförande av rättigheter 

Rättigheter för ÅSL:s bankkonto skall överföras från gamla till nya styrelsen, nya styrelsen skall få 

nyckelrättigheter till Specialföreningskansliet samt tillgång till ÅSL:s hemsida. Även rättigheten att skriva 

under dokument skall överföras från gamla till nya styrelsen.  
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Beslutsförslag: 

Användarrättigheter för ÅSL:s bankkonto i Ålandsbanken överförs till Hannes Parkkinen och Linn Ekebom 

med omedelbar verkan. Lucas Mattssons och Anton Axbergs användarrättigheter till ÅSL:s bankkonto 

försvinner efter föreningens vårmöte. Nya styrelsen får nyckelrättigheter till Specialföreningskansliet. Nya 

styrelsen får tillgång till ÅSL:s hemsida. Rättigheter att skriva under dokument överförs från gamla till nya 

styrelsen. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§9  Abiturientexkursion 

15.1.2016 besöker abiturienter från Ålands Lyceum Åbo och Åbo Akademi (UniYH-mässan). ÅSL kommer att 

ansvara för emottagandet av eleverna, boende för de som önskat detta samt ordna med middag på kvällen. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar samt beslutar om närmare detaljer kring evenemanget.  

Beslut:  

Jonatan, Hannes och Emma har tar emot abiturienter att sova hos sig. Jonatan och Linn ser till att abiturienterna 

kommer på rätt buss från centrum till hamnen på morgonen 16.1.  

 

 9.1 Abi-middag 

På denna punkt diskuteras Abi-middagen den 15.1. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen tar beslut angående arbetsfördelning, mat, program och eftersläpp. 

Beslut:  

Styrelsen träffas kl. 17:00 på lokalen. Linn och Jonatan är sångledare. 

 

§10 Förtydligande av alkohol- och drogpolicy 

På grund av att det den senaste tiden förekommit oklarheter i hur föreningen ställer sig till användandet av 

alkohol och andra rusmedel så anser 2016 års styrelse att föreningen skulle gynnas av att förtydliga sin riktlinje 

när det kommer till användandet av rusmedel. Denna policy skulle specifikt behandla hur alkohol brukas på 

evenemang kopplade till föreningen. Detta skall dels göra det lättare för styrelsen att hantera problematiska 

situationer där användandet av rusmedel varit en påverkande faktor men också ge medlemmarna en klar bild av 

föreningens synsätt på sin verksamhet och användande av rusmedel. Denna policys förtydligande tas även fram 

med tanke på de incidenter som uppstått, i samband med användande av alkohol, i många av ÅA:s 

föreningslokaler under hösten.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen tar fram ett datum där denna policy skall diskuteras, förtydligas och antecknas. 

Beslut:  

Möte hos Linn preliminärt mellan 22-24.1. Återkommer med specifikt datum. 



5 

 

§11 Stysse-bytare 

Stysse-bytaren med gamla och nya styrelsen kommer att hållas den 26.1.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen fastställer program för dagen/kvällen.  

Beslut:  

Jonatan bokar Megazone. Linn tar kontakt med Kåren om bokning av Marlirummet. Johanna fixar något ätbart. 

 

§12 Vårens evenemang 

Planering av nationens evenemang våren 2016. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen föreslår evenemang för våren och tidbestämmer dem preliminärt.  

Beslut:  

Fastlaskiainen den 9.2,  herrmiddag i mars, temamiddag i april och spelkväll. 

 

§13 Övriga ärenden 

Lucas kollar intresset för om Strömmingsbladet ska komma ut i tryckt form. 

Anton meddelar att sångbok kostar 12 €. 

 

§14 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls måndagen den 25 januari.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§15 Mötets avslutande kl. 12:56 

 

Linn Ekebom        Julia Seffer 

Ordförande        Sekreterare 

 

__________________________      __________________________ 

 


