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 Styrelsemöte 02/17 Protokoll 
 

Plats: ASA husets aula Datum: 10.1.2017 Klockslag: 18:30 
 
 
Närvarande: Ordförande Emma Blomqvist 

 Vice ordförande Linnea Grönholm 

 Sekreterare Leo Orre 

 Kassör Baltzar Lindroos 

 Värdinna Malin Lindström 

 Sportchef William Stenius 

 PR-chef 
 
Deltar även på mötet 

Joakim Wennström 
 
Julia Seffer 
Linn Ekebom 
Johanna Ekebom 
Jonatan Isakas 
Filip Jansson 

 

§1  Öppnande av mötet kl. 18:31 
 

§2  Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Emma föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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§3  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Leo föreslås som mötessekreterare. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

§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. 
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Meddelanden: 

Inga meddelanden. 

 

6.1 Post 

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

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Reklamblad från ÅST har mottagits. 

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 läget efter abiturientmiddagen. 

            6.3 Årsfest  

På den här punkten tas upp meddelanden om läget med föreningens LXXXIII årsfest. 

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom. 

Meddelanden:  

Årsfestkommittén har uppdaterat styrelsen om läget. Lokalen är bokad och övriga förberedelser går enligt 
plan. 

 

§7  Inbjudningar 

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

Inbjudningar:  

Inga inbjudningar men diskussion om Kåren fantåg. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 
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Beslut: 

Leo har meddelat intresse för att vara fanbärare på Kårens fantåg till Per Brahestatyn, vi arbetar vidare med 
att få med ytterligare en gulis.  

 

§8  Överförande av rättigheter 

Rättigheter för ÅSL:s bankkonto skall överföras från gamla till nya styrelsen, nya styrelsen skall få 
nyckelrättigheter till Specialföreningskansliet samt tillgång till ÅSL:s hemsida. Även rättigheter att skriva 
under dokument skall överföras från gamla till nya styrelsen.  

Beslutsförslag: 

Användarrättigheter för ÅSL:s bankkonto i Ålandsbanken (FI78 6601 0001 2044 60) överförs till Baltzar 
Lindroos (210396-191W) och Emma Blomqvist (050695-2964) med omedelbar verkan. Hannes Parkkinen 
(010192-263N) och Linn Ekebom (150694-206D) kommer inte längre ha användarrättigheter till ÅSL:s 
bankkonto. Nya styrelsen får nyckelrättigheter samt tillgång till ÅSL:s hemsida. Nya styrelsen får rättigheter 
att skriva under dokument.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§9  Abiturientexkursion samt tillhörande middag 
13.1.2017 besökte abiturienter från Ålands Lyceum Åbo och Åbo Akademi (UniYH-mässan). ÅSL kommer 
att ansvarade för emottagandet av eleverna, boendet samt middagen på kvällen  

Beslutsförslag: 

Styrelsen utvärderar hur helgen gick. 

Beslut:  

Styrelsen kan konstatera att helgen har gått enligt planerna. 

 

§10 Stysse-bytare 
Enligt tradition så brukar nya styrelsen ordna en styssebytarkväll med den gamla styrelsen. 

Beslutsförslag: 

Stysse-bytaren kommer ske den 26.1, styrelsen bestämmer aktivitet. 

Beslut:  

Lokal är bestämd och gamla styrelsen informeras närmare tillställningen. 

Leo
Rektangel

Leo
Rektangel

Leo
Rektangel

Leo
Rektangel
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§11 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Tisdag den 24.1 kl. 18.00.   

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§12 Övriga ärenden 
 

§13 Mötets avslutande kl. 19:01 
 

Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


