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 Styrelsemöte 15/17 Protokoll 
 

Plats: ASA grupprum Datum: 19.10.2017 Klockslag: 13:45 
 
 
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. 13:45 
 

§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-Weikots traditionsenliga bastukväll går av stapeln nu på fredag. 

 

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



3 

 

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Tidningen Lambskallet från Gotlands Nation har inkommit per post. Inbjudan till Humanistiska Föreningens 
90-årsfest den 18.11, Joakim representerar.  

 

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Baltzar har uppderat Emma om det ekonomiska läget som är stabilt.  

 

§7  Inbjudningar 

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

Inbjudningar:  

 Kårstyrelsen bjuder sina specialföreningar på frukost den 1.11 kl. 8.30–10. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Joakim deltar i HF:s årsfest. Joakim och Linnea deltar i frukosten. 

 

§8  Temamiddag i Marlirummet 

Den 25 oktober håller ÅSL en temamiddag i Marli, temat för kvällen kommer att vara kryssning.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer program samt meny för kvällen. 

Beslut:  

Menyn är klar och meddelas på plats. Emma och Linnea kommer att sångleda.  
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§9  Nationernas middag 

Den 9 november kommer den gemensamma middagen med de övriga nationerna vid Åbo akademi gå av 
stapeln på T-talo. Leo, Linnea och Emma sitter med i kommittén för evenemanget.  

Beslutsförslag: 

Leo, Linnea och Emma underrättar övriga styrelsemedlemmar vad som bestämts under nationsmötet. Styrelsen 
väljer ut ÅSL:s sångledare för kvällen samt vem som säljer biljetter till evenemanget 30.10 och 1.11.  

Beslut:  

Styrelsen har uppdaterats om läget. Joakim deltar som sångledare.  

 

§10 Julfest 

Tro det eller ej, men det lackar mot jul! Julfesten närmar sig och styrelsen måste redan nu bestämma detaljerna 
kring denna spektakulära kväll. 

Beslutsförslag: 

Julfesten hålls den 7.12 på ÅKAs klubblokal. Styrelsen planerar lite kring evenemanget. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§11 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Tisdag den 31.11 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§12 Övriga ärenden 
Presentation av styrelseposter på Instagram 

- Börjar vecka 43. 
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§13 Mötets avslutande kl. 14:29 
Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande                   Sekreterare 

__________________________      __________________________ 


