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 Styrelsemöte 17/17 Protokoll 
 

Plats:   Datum: 17.11.2017 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. 18:51 
 

§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 meddelanden.  

 

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 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, som är stabilt.  

 

§7  Inbjudningar 

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

Inbjudningar:  

 Inbjudan till Åbolands Nations födelsedagsfika på Marli den 29.11 kl. 12. 

Inbjudan till Pictura vid Åbo Akdademi r.f. XIV årsfest onsdagen den 22 november 2017. 
Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Styrelsen kommer att skicka hälsning till Pictura. De som har möjlighet deltar i Åbolands Nations fika. 
 

§8  Utvärdering av nationernas middag 

Förra veckans torsdag den 9.11 ordnade ÅSL tillsammans med de övriga nationerna en gemensam middag.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar och utvärderar kvällen, vad kan göras smidigare till en eventuell nästa gång? 

Beslut:  

Evenemanget var lyckat och intresset var stort. ÅSL anser att traditionen skall upprätthållas. En tydligare 
ledningsgrupp skulle behövas.  
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§9  Höstmöte 

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

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar kvällen samt bestämmer vad som kommer bjudas på.  

Beslut:  

Styrelsen kommer att bjuda på kaffe med tilltugg.  

 

§10 Julfest 

ÅSLs traditionsenliga julfest hålls den 7.12 på ÅKAs klubblokal. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen planerar lite kring evenemanget och bestämmer vad man ska bjuda på.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§11 Abiturientdagar 
Den 11.12 besöker ÅSL Ålands lyceum för att presentera olika studiemöjligheter i Åbo. Styrelsen behöver 
fortsättningsvis höra runt bland medlemmarna om det finns intresse att komma med och delta i presentationen. 
Sponsorering behöver även sökas för resan.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar möjligheter till marknadsföring, synlighet på plats och spridning i representationen. 
Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  
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§12 Fantåg den 6.12 

Finlands självständighetsdag anordnar kåren ett fantåg till hjältegravarna i Åbo. Åländska studentlaget 
kommer även i år att delta. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar möjliga kandidater till fantåget.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§13 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Tisdag den 5.12 kl. 18.00 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§14 Övriga ärenden 
 

§15 Mötets avslutande kl. 20:50 
Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande                   Sekreterare 

__________________________      __________________________ 


