Styrelsemöte 08/16
Plats: Handelshögskolan vid ÅA

Närvarande:

Datum: 04.4.2016

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. 10:27

§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: 10:00

§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:

-

ÅSL representerar på Kleios årsfest på lördag.
Kansli-invigning imorgon tisdag efter Specialföreningsmässan.
Linn jobbade för ÅSL:s räkning på Östsveas nachspiel i lördags och ÅSL är nu kvitt NN angående
jobb på varandras årsfester.
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6.1 Post
På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.
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:

Inget nytt att notera.

§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 Halarmärke
Rapport av läget gällande nya halarmärket ges här.
Beslut:

Ett provexemplar har godkänts. Halarmärkena borde fås inom denna vecka.

§9 Specialföreningsmässa
Specialföreningsmässan på Kåren hålls imorgon, tisdagen den 5.4 kl 17-20. Åländska Studentlaget kommer
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att finnas på plats för att sälja halarmärken, sångböcker och dyligt. Det kommer även att finnas möjlighet för
åländska studerande att bli medlem i föreningen.
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar praktiska detaljer kring evenemanget.
Beslut:

Godis ska införskaffas. Någon typ av tävling med bra pris. Möjlighet att anmäla sig till temamiddagen ska
finnas på plats.

§10 Temamiddag
Den 14.4 kommer Åländska Studentlaget anordna en temamiddag.
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar marknadsföring, anmälan och andra praktiska detaljer rörande evenemanget.
Beslut:

Facebook-evenemang kommer upp ikväll och anmälan öppnar imorgon på Specialföreningsmässan.
”Klädkod” enligt tema. Rekvisita ska införskaffas.

§11 Styrelsepins/medaljer
Som ett bevis på att man är eller har varit aktiv inom Åländska Studentlagets styrelse så föreslås det att
styrelsepins eller medaljer beställs. Alla som varit aktiva inom ÅSLs styrelse skulle få en.
Beslut:

Den nuvarande pinsen och motivet som finns ska diskuteras. Linn ger förslag. Pinsen ska ges till föredetta
och nuvarande styrelsemedlemmar.

§12 Exkursion till Helsingfors
En Helsingforsexkursion har varit på tal. Exkursionen skulle vara i samarbete med ÅSFH och innehålla ett
besök hos Mats Löfström i Finlands riksdag.
Beslut:

Inget är bestämt ännu, men exkursionen ska planeras till hösten. Eventuellt ett gemensamt besök
tillsammans med Åländska Studentföreningen i Helsingfors.

§13 Projektmedel 2016
Kåren har lediganslagit projektmedel för år 2016.
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Beslut:

Styrelsen hör med de andra nationerna om de har ett intresse att tillsammans med ÅSL föra en kampanj som
främjar alkoholfrivillighet. Därefter tas beslut om ansökan.

§14 Nästa möte
Beslutsförslag:

Nästa möte hålls den 18 april.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§15 Övriga ärenden
Anmälan till evenemanget som hålls på Kåren på wappen kommer att öppna imorgon på
Specialföreningsmässan och Facebook. Styrelsen ska söka pengasponsorer till evenemanget.

§16 Mötets avslutande kl. 11:25
Linn Ekebom
Ordförande

Julia Seffer
Sekreterare

__________________________

__________________________
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