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 Styrelsemöte 06/16 Protokoll 

 

Plats: Handelshögskolan vid ÅA Datum: 07.3.2016 Klockslag: 12:15 

 

 

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. 12:23 

 

§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: 

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: 

Linn, Julia och Emma var på ÖN:s årsfest i helgen och Linn och Hannes ska gå på NN:s årsfest kommande 

helg. 

 

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: 

Inbjudan till Dendriticums 46:e vårbal. 

 

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. 

 

§7  Inbjudningar 

Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått. Genomgång av inbjudningar inkomna per epost och post 

tas upp.  

Inbjudningar:  

- Dendriticums 46:e vårbal den 15.4. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Styrelsen funderar vidare på deltagande. 

 

§8  Ålandsringen 

“Här kommer en hälsning från några äldre ålänningar i Åbo. Vår förening ska ha årsmöte onsdag 16.3. Kl. 

18.00 har vi vårt rutinartade årsmöte som inte tar länge, men kl. 18.30 ska riksdagsledamoten Mats Löfström 

tala om aktuella saker i relationen Åland- Riket. 

Ni är så hjärtligt välkomna och ni får gärna berätta lite om vilka ni är och vad ni håller på med, men inget 

tvång.  Försök gärna få med folk till detta.  Det blir servering också.”  

Beslutsförslag:  

Styrelsen gör en intressekoll och bestämmer hur (och vem) detta ska marknadsföras till medlemmarna. 

Beslut:  

Linn marknadsför evenemanget via mejl och Facebook så snart som möjligt. 
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§9 Stysseskjortor 

Rapport av läget gällande beställning av stysseskjortor ges här.  

Beslut:  

Emma har haft kontakt med tryckeriet och ska få det beställt och levererat innan Specialföreningsmässan den 

5 april. 

 

§10 Halarmärke 

Ett nytt halarmärke för ÅSL kommer att designas och beställas. Motiv samt praktiska detaljer kring 

beställningen diskuteras på denna punkt.  

Beslut:  

Johanna har ritat en skiss och Jonatan beställer 100 stycken. 

 

§11 Teater Alandica på ÅST 

Teater Alandica gästspelar på Åbo Svenska Teaters Studioscen lör. 2.4 kl.15 med pjäsen Patient 76 av 

Jonnie Listherby och studerandepriset är 10€.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om marknadsföring av detta. 

Beslut:  

Jonatan marknadsför evenemanget när det närmar sig. 

 

§12 Internationalisering av specialföreningarna 

“Under specialföreningsutbildningen kom det fram att ni i specialföreningarna skulle vara intresserade av att 

ta med internationella studeranden i era föreningar och evenemang. För oss på Åbo Akademis Studentkår är 

det viktigt att minska klyftan mellan de nationella studeranden och internationella studeranden och ni 

specialföreningar är en viktig del i detta i och med att ni genom era evenemang och aktiviteter kan 

sammanföra olika studeranden.” Ett möte har föreslagits till tisdagen den 8.3 kl 15 på Kåren. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen beslutar vem eller vilka som deltar och meddelar Kåren. 

Beslut:  

Emma deltar på mötet. 
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§13 Specialföreningsmässa 

Specialföreningsmässa hålls på Kåren den 5.4 mellan kl 15-21. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar datumet och diskuterar eventuella detaljer kring nationens deltagande. 

Beslut:  

Styrelsen notererar datumet och diskuterar detaljerna närmare evenemanget. 

 

§14 Nästa möte 

Beslutsförslag:  

Nästa möte hålls den 21 mars. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§16 Övriga ärenden 

Marlirummet till vinprovningen ska bokas och Linn har kontaktat en person som ska hålla i det. 

Johanna ger förslag på tema till middagen som ska hållas i början av april. 

 

§17 Mötets avslutande kl. 13:07 

 

 

Emma Blomqvist       Julia Seffer 

Ordförande        Sekreterare 

 

__________________________      __________________________ 


