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 Styrelsemöte 13/17 Protokoll 
 

Plats: Kåren Datum: 19.9.2017 Klockslag: 12:00 
 
 
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. 12:23 
 

§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: 

- Calja- Weikot drar igång fotbollssäsongen med match mot Rapidos Libidos idag, 19.9. 

- ÅSL har för första gången varit representerade på gulnäbbsakademin i Vasa, via en representant, och fick 
flertalet märken sålda!  
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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: 

Inbjudan till ÅKAs 10:nde årsfest. 

 

6.2 Ekonomiuppföljning    

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Allt ser bra ut. 

 

§7  Inbjudningar 

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

Inbjudningar:  

Inbjudan till ryska ämnesföreningens 50:nde årsfest den 4 november. Inbjudan till ÅKAs 10:nde årsfest den 
20 oktober.  
Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Sandra Mattsson kommer att delta i ÅKAs årsfest.  
 

§8  Höstens gulisintagningar 

ÅSL har tillsammans med de övriga nationerna hållit flertalet intagningar under september. Nu är det 
nationernas intagningar kvar där ÅSL kommer hålla en egen punkt. NN 19.9, ÅsNa 21.9, ÖN 26.9, Öffen 
27.9. På ÅKAs intagning den 21.9 håller ÅSL en gemensam punkt med de övriga nationerna. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar hurdant program man håller på de individuella intagningarna och även vem som medverkar 
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när.  

Beslut:  

Samma punkt kommer att hållas på varje intagning. Medverkan enligt protokoll 12. 

 

§9  Gulisintagning samt middag 

Den 22 september välkomnar ÅSL höstens gulnäbbar till föreningen med en intagning och har en efterföljande 
middag för alla intresserade medlemmar.  
Beslutsförslag: 

Styrelsen planerar mera ingående intagningen samt middagen.  

Beslut:  

Styrelsen kommer att hålla en punkt. Övriga punkter hålls av nationerna och gamyler.  

 

§10 Kick-off med Calja-Weikot 

För att väcka intresse och medvetande om studentlagets sportsektion kommer styrelsen anordna en kick-off 
kväll för alla intresserade.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om datum och tider, samt aktiviteter för kvällen.  

Beslut: 

Evenemanget kommer att hållas torsdagen den 28/9 kl. 18:00 i Arkenparken.  

 

§11 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Tisdag 3 oktober kl. 18:30 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§12 Övriga ärenden 
- Vänhelgen med ÅsNa 
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§13 Mötets avslutande kl. 13:00 
 

Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande                        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


