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 Styrelsemöte 09/16 Protokoll 

 

Plats: ASA-huset Datum: 20.4.2016 Klockslag: 15:15 

 

 

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. 15:16 

 

§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: 

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: 

Inga meddelanden att notera. 

 

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: 

Personer som är skyldiga ÅSL pengar ska kontaktas.  

 

§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 Wappen 

Den 30.4 firas Valborgsmässoafton. Åländska Studentlaget ska delta i fantåget till Vårdberget och är sedan 

med och ordnar Wappfest på Kåren. Dessutom diskuteras eventuella arrangemang inför första maj. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen beslutar om fanbärare och fanvakter samt diskuterar Wappfesten. 

Beslut:  

Förslag på fanbärare- och vakter. Linn tar kontakt med personer som har möjlighet att delta i fantåget. På 

första maj har ÅSL en picknick-filt där det bjuds på chips. 
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§9 Mjöd och mys med ÅSL och ÅsNa 

Måndagen den 25.4 kommer ÅSL och ÅsNa ordna en pubquiz i Marlirummet för sina egna medlemmar och 

icke-medlemmar. Det kommer även finnas möjlighet att laga sin egen mjöd. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen anmäler sig till evenemanget och diskuterar praktiska detaljer. 

Beslut:  

Styrelsen deltar med ett lag i pubquizen. Mer information om mjödverkstaden ska läggas upp i evenemanget 

på Facebook. 

 

§10 Nästa möte 

Beslutsförslag:  

Vårens sista möte hålls i maj. Datumförslag kommer senare. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§11 Övriga ärenden 

- Linn redigerar klart styssebilderna inom denna vecka och Jonatan fixar en plansch som blir tryckt i 

några exemplar. 

- Styrelsen ska städa ÅSL:s skåp i Specialföreningskansliet och ta bort allt som är onödigt att förvara 

där. 

 

§12 Mötets avslutande kl. 16:14 

 

 

Linn Ekebom    Julia Seffer 

Ordförande     Sekreterare 

 

__________________________   __________________________ 

     

 


