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 Styrelsemöte 01/17 Protokoll 
 

Plats: Emmas lägenhet Datum: 10.1.2017 Klockslag: 18:30 
 
 
Närvarande: Ordförande Emma Blomqvist 

 Vice ordförande Linnea Grönholm 

 Sekreterare Leo Orre 

 Skattmästare Baltzar Lindroos 

 Värdinna Malin Lindström 

 Sportchef William Stenius 

 PR-chef Joakim Wennström 
 

 

§1  Öppnande av mötet kl. 18:36 
 

§2  Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Emma föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

§3  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Leo 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: 

Föredragningslistan 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 aktuella meddelanden. 

6.1 Post 

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



3 

 

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Inkommen post är diverse fakturor, en julhälning, ett avtal från Åbo Akademis Studentkår samt 
Lambskallegasquebladet. 

6.2 Ekonomiuppföljning    

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Ingen längre uppföljning då Baltzar nyligen tagit över posten som skattmästare.   

6.3 Årsfest  

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom. 

Meddelanden:  

Årsfestplanering går enligt plan och styrelsen har blivit informerad om läget av årsfestkommitén.  

 

§7  Inbjudningar 

Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått. Genomgång av inbjudningar inkomna per e-post och post 
tas upp.  

Inbjudningar:  

Ett ”save the date” för ÅSFH årsfest den 18 mars. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Emma har meddelat intresse för att fara på ÅSFH årsfest. 
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§8  Mötestider  

För att göra det lättare för styrelsemedlemmarna att planera sin tid så föreslår ordförande att möten hålls på 
fasta, förutbestämda tider. Förslag skulle vara varannan vecka och då har medlemmarna möjlighet att i god tid 
meddela ifall att de inte kan delta i något möte.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen föreslår att möten hålls i specialföreningskansliet tisdagar varannan vecka klockan 18:00. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§9  Abiturientexkursion 
13.1.2017 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:  

Styrelsen har ordnat med boende till alla abiturenter som har behov av det. Leo och Joakim tar på sig ansvaret 
att möta upp abiturenterna i hamnen.  

9.1 Abi-middag 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om praktiska detaljer kring middagen samt diskuterar program till middagen och 
sångledarskap. 

Beslut:  

Joakim och Linnea tar på sig ansvaret som sångledare under middagen. Emma tar på sig ansvaret att ordna 
aktiviteter under middagen. 

 

§10 Stysseskjortor 
Införskaffandet av stysseskjortor behöver göras, dessa tröjor ska användas vid evenemang där vi representeras 
ÅSL, till exempel vid gulisakademin.   

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om beställandet av stysseskjortor.  
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Beslut:  

Styrelsen beslutar att beställa mörkblå piké med samma tryck som förra året. Linnea tar på sig ansvaret att 
kolla upp förslag på leverantör.  

 

§11 Stysse-bytare 
Enligt tradition så brukar nya styrelsen ordna en styssebytarkväll med den gamla styrelsen. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer aktivitet samt datum. 

Beslut:  

Emma tar på sig att höra med föregående styrelse om 26.1 passar. Premilinärt på Marlirummet med tema som 
föregående styrelse får veta närmare evenemanget.   

 

§12 Evenemang i vår 
ÅSL ämnar ordna flera evenemang för sina medlemmar under våren. Diverse tema samt datum diskuteras på 
denna punkt.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar kommande evenemang. 

Beslut:  

Som sportchef tar William på sig ansvaret att ordna arbetet med en pulka till fastlaskiainen den 28.2.  

Preliminärt frukostsitz den 10.3. 

Preliminärt chillkväll den 6.4.  

 

§13 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om när nästa möte ska hållas. 

Beslut:  

Möten varannan vecka på tisdagar klockan 18:00, med start den 24.1. 

 

§14 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
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§15 Mötets avslutande kl. 20:27 
 

Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


