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 Styrelsemöte 16/17 Protokoll 
 

Plats: Specialföreningskansliet Datum: 6.11.2017 Klockslag: 18:00 
 
 
Närvarande: Ordförande Emma Blomqvist 

 Vice ordförande Linnea Grönholm 

 Sekreterare Leo Orre 

 Kassör Baltzar Lindroos (via länk) 

 Värdinna Malin Lindström 

 Sportchef William Stenius 

 PR-chef Joakim Wennström 
 

 

§1  Öppnande av mötet kl. 18:04 
 

§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: 

Emma har tagit del av information kring den nya dataskyddsförordningen och informerat övriga 
styrelsemedlemmar.  

Förra helgen representerades ÅSL vid Gotlands nations Lamskallegasque av Joakim, Linnea, Leo och Emma.  
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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: 

Ingen post har inkommit. 
 

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:  

Inbjudan till ”Nordisk fest” av Det Norske Studentersamfund i Oslo den 13 januari.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Beslut tas vid ett senare tillfälle. Delar av styrelsen har visat intresse.  
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§8  Nationernas middag 

Inkommande torsdag ordnar ÅSL tillsammans med de övriga nationerna en gemensam middag. Styrelsen 
kommer jobba på evenemanget. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar evenemanget och vad som behöver fixas innan torsdag. Man måste tillsammans laga en 
del av förrätten.  

Beslut:  

Styrelsen har diskuterat upplägget. 

 

§9  Information vid Ålands gymnasium 

Den 11 december kommer ÅSL finnas på plats vid Ålands gymnasium för att informera om Åbo som 
studiestad.  
Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar vem som är på plats samt hur man ska lägga upp dagen.   

Beslut:  

Medlemmarna kommer att erbjudas möjligheten att presentera sitt ämne på Åland den 11 december. En affisch 
och en Powerpoint ska göras.  

 

§10 Abi-middag  

I samband med Åbo Akademis informationsdag för abiturienter den 19 januari kommer ÅSL traditionsenligt 
ordna en middag och resan för tillresta åländska abiturienter.  

Beslutsförslag: 

Sittande styrelsen kommer marknadsföra evenemanget samt boka middagslokal.  

Beslut 

Enligt beslutsförslag. 

 

§11 Gado-tavlan 
ÅSL har inne i Gadolinia en info-tavla, vilken på sista åren har försummats. Därför vill styrelsen nu göra 
tavlan mer kreativt inbjudande och informativ.  
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Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur man ska gå till väga.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§12 Höstmöte 

Den 20 november håller ÅSL sitt höstmöte där en ny styrelse kommer väljas in.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur man lägger upp kvällen och mötets marknadsföring. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§13 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Den 17 november hos William. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§14 Övriga ärenden 
Julfesten 

- Planeringen fortgår 

 

§15 Mötets avslutande kl. 19:43 
 

Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande                        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


