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 Styrelsemöte 04/16 Protokoll 

 

Plats: Handelshögskolan vid ÅA Datum: 08.2.2016 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. 12:12 

 

§2  Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Linn Ekebom föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

§3  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Julia Seffer 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:  

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: 

Årsfestvecka. 

 

6.1 Post 

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

Beslutsförslag: 

Styrelsen noterar den post som inkommit.  

Post:  

Ingen post har inkommit. 
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6.2 Ekonomiuppföljning 

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

Beslutsförslag: 

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden:  

Hannes meddelar om det ekonomiska läget. 

 

6.3 Årsfest 

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

Beslutsförslag: 

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden:   

Anmälan har stängt. Årsfestveckan har inletts. 

 

§7  Inbjudningar 

Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått.  

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

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande.  

Inbjudningar:  

Inga officiella inbjudningar för tillfället. 

 

§8  Borttagande av rättigheter 

Michela Söderlund och Mathias Bergman skall fråntagas rättigheter till ÅSL:s bankkonto i och med att de inte 

längre är verksamma i styrelsen.  

Beslutsförslag:  

Rättigheter till Åländska Studentlaget vid Åbo Akademis bankkonto vid Ålandsbanken fråntas Michela 

Söderlund och Mathias Bergman med omedelbar verkan.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 
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§9  Fastlaskiainen  

Fastlaskiainen är ett studentevenemang som ordnas av studentkårerna i Åbo under Fastlagstisdagen (9.2). 

Studentföreningarna kan delta genom att konstruera en egen pulka som sedan visas upp i vårdbergsbacken 

samtidigt som föreningen är med och tävlar om bästa pulkan. ÅSL har tidigare år deltagit med en egenhändigt 

ihopsnickrad pulka.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen dubbelkollar att läget för morgondagens pulkaåkning är under kontroll och noterar när alla bör vara 

på plats vid Vårdberget.  

Beslut:  

Filip fixar pulkan. Styrelsen är på plats vid Vårdberget kl. 14. 

 

§10 Årsfestprogram 

Under ÅSL:s årsfest skall styrelsen 2016 hålla ett program. Temat är bestämt men avslöjas inte förrän årsfesten. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen går igenom vad som hittills har blivit gjort och vad som ännu behöver göras.  

Beslut:  

Styrelsen fixar det sista som behövs till programmet under veckan. 

 

§11 Stysseskjortor 

Styrelseskjortor skall införskaffas till nya styrelsen så snart som möjligt.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om hur skjortorna skall se ut, samt vem som skall göra beställningen.  

Beslut:  

Emma har ansvar för beställning av skjortor. Samma modell som förra årets skjortor. 

 

§12 Styrelseutbildning 

“ÅAS ordnar ett utbildningstillfälle för alla specialföreningars styrelser den 23.2.2016. Utbildningen hålls i 

Kårhuset och tillställningen börjar kl 15. Utbildningen är kostnadsfri, och ÅAS med samarbetspartners bjuder 

kaffe med tilltugg. Vi erbjuder utbildning för alla styrelseposter  under samma tillfälle. Anmälningar till Oscar 

Karlsson senast onsdagen den 17.2.” 

Beslutsförslag: 

Styrelsen kollar vilka som har tid att fara och anmäler antal.  

Beslut:  

Styrelsen funderar vidare på deltagande och den som kan delta anmäler sig till Linn. 
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§13 Fantåg till Per Brahe  

I samband med ÅAS XCVII årsfest ordnas det, lördagen den 20.2, ett fantåg från Gamla stortorget till Per 

Brahe-statyn. Deadline att anmäla fanbärare: 11.02.2016 kl 15:59. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen ger förslag på tre fanbärare och bestämmer vem som får ansvar över att skicka ut förfrågningar.  

Beslut:  

Hannes tar kontakt med tre gulisar som vill gå i tåget. 

 

§14 ÅAS 100 år 

2018 fyller Åbo Akademis Studentkår 100 år och alla specialföreningar har fått förfrågan om att vara med och 

skapa årsfestprogram. Förslag har kommit från NNs sida om att nationerna vid ÅA skall arbeta fram ett 

gemensamt program. Deadline för preliminärt förslag på jubileumsprogram är 31.05.2016.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen gör en intressekoll.  

Beslut:  

Styrelsen har intresse för att vara med. 

 

§15 Åländska studentlagets vårmöte 

“Studentlaget håller årligen två ordinarie möten, vår- och höstmöte. Möte är beslutfört då minst tio ordinarie 

medlemmar är närvarande. [...] Vårmötet hålls före februari månads utgång. [...] Styrelsen ska sammankalla 

föreningsmöten senast fem (5) vardagar före mötet genom utskick till alla medlemmar per e-post.” 

Beslutsförslag: 

Tre datumförslag för vårmöte: 19.02.2016, 22.02.2016 eller 29.02.2016. Styrelsen beslutar om datum samt 

skickar ut en officiell möteskallelse till alla medlemmar.  

Beslut:  

Vårmöte den 22.2 kl 18:00. Linn skickar ut möteskallelse. 

 

§16 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls måndagen den 22 februari.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 
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§17 Övriga ärenden 

Julia söker ÅAS stipendium för ÅSL när det blir aktuellt. 

Linn meddelar om hur styrelsen kan få förtroendeuppdragsbevis. 

 

§18 Mötets avslutande kl. 12:35 

 

Linn Ekebom        Julia Seffer 

Ordförande        Sekreterare 

 

__________________________      __________________________ 

 

 


