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 Styrelsemöte 10/17 Protokoll 
 

Plats: Doktorsgränd, Godby Datum: 8.6.2017 Klockslag: 18:00 
 
 
Närvarande: Ordförande Emma Blomqvist 

 Vice ordförande Linnea Grönholm 

 Sekreterare Leo Orre 

 Kassör Baltzar Lindroos 

 Värdinna Malin Lindström 

 Sportchef William Stenius 

 PR-chef Joakim Wennström 
 

 

§1  Öppnande av mötet kl. 18:08 
 

§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: 

Besöket under vårbalen i Uppsala blev mycket lyckat, Gotlands nation uppskattade gåvan och är ivriga på att 
få komma till Åbo i höst.  

 

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 har kommit.  

 

6.2 Ekonomiuppföljning    

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Baltzar har uppdaterat styrelsen om det ekonomiska läget.  

 

§7  Inbjudningar 

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

Inbjudningar:  

Inga inbjudningar har kommit. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

- 

§8  Utvärdering av vårens evenemang 

Vårens evenemang har bestått av abi-resa, föreningens årsfest, pulkabygge inför fastlaskiainen, frukostträff, 
IFK-match, mjödlagning med ÅsNa samt alla möten inom styrelsen och tillsammans med de andra nationerna.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur det känns efter våren och utvärderar vad som fungerat bäst.   

Beslut:  

Styrelsen anser att evenemangen har gått enligt plan men det har varit ett lågt intresse för Calja-Weikot.  
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§9  Sommarträff 

Årets sommarträff kommer ske i Ytterby, först hemma hos Andreas sedan på Emmas stuga.   
Beslutsförslag: 

Styrelsen planerar mera ingående tider och aktiviteter för dagen.  

Beslut:  

Drop in från kl. 16:00. ÅSL står för bestick, tallrikar, glas och chips för max 20 euro.  

 

§10 Höstens evenemang  
Hösten är fullspäckad med program, av olika typer, för alla föreningens medlemmar. I början av hösten 
kommer gulnäbbarna introduceras till studierna och studielivet vid Åbo Akademi och ÅSL skall se till så att 
alla nya medlemmar känner sig välkomna. När studierna sedan kommit igång kommer det att ordnas flera 
evenemang; vänhelg med ÅsNA där vi också får besök från Gotlands nation, det gemensamma 
nationsevenemanget, julfest och flertalet gulnäbbsevenemang. De från årsfestkommittéen ger även en kort 
redovisning om jubileumsårsfesten.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar mera ingående kring evenemangen.  

Beslut:  

Gulismiddagen kommer att hållas den 22.9 som planerat, krockar med skördefesten men vi hoppas på att 
medlemmarna prioriterar gulismiddagen. Vänhelgen kommer att hållas enligt planerna. Närmare information 
om det gemensamma nationsevenemanget kommer när evenemanget närmar sig. Preliminärt julfest den 8.12. 

 

§11 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Bestäms närmare skolstart. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§12 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
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§13 Mötets avslutande kl. 18:58 
Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande                        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


