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 Styrelsemöte 03/17 Protokoll 
 

Plats: Asa Datum: 24.1.2017 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. 18:13 
 

§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: 

 

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: 

Inbjudan till Bioticas årsfest den 25.2.2017 

 

6.2 Ekonomiuppföljning    

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Baltzar har uppdaterad styrelsen angående det ekonomiska läget. 

 

            6.3 Årsfest  

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom. 

Meddelanden:  

Årsfestkommitén har uppderat styrelsen om läget. 

 

§7  Inbjudningar 

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

Inbjudningar:  

Inbjudan till Kårens årsfest den 18.2.2017 

Inbjudan till Bioticas årsfest den 25.2.2017 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 
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Beslut: 

Emma har meddelat intresse för att delta i Kårens årsfest. Styrelsen diskuterar vidare angående Bioticas årsfest 
vid ett senare tillfälle. 

 

§8  Årsfestprogram 

Styrelsen ska under Studentlagets årsfest den 11.2 framföra ett program.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer ett hemligt program till årsfesten 

Beslut:  

Styrelsen har beslutat att göra en sketch som ännu är hemlig och arbetet har redan börjat. 

 

§9  Fastlaskiainen 

Fastlaskiainen är ett studentevenemang som ordnas av studentkårerna i Åbo under Fastlagstisdagen (28.2). 
Studentföreningarna kan delta genom att konstruera en egen pulka som sedan visas upp i vårdbergsbacken 
samtidigt som föreningen är med och tävlar om bästa pulkan. ÅSL har tidigare år deltagit med en egengjord 
pulka. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer tema och mer praktiska detaljer om pulkan. 

Beslut:  

William har meddelat att pulkan ska ha tema IFK Mariehamn, Joakim har meddelat intresse att hjälpa till med 
arbetet.  

 

§10 Stysse-bytare 
Enligt tradition så brukar nya styrelsen ordna en styssebytarkväll med den gamla styrelsen. I år kommer stysse-
bytaren ske den 26.1 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om lekar och andra praktiska detaljer om kvällen. 
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Beslut:  

Styrelsen beslutar om tema ”Åländskt klädd” med start kl. 18:00. Emma kommer att göra ett quiz och 
Joakim håller i en lek.  
 

§11 Calja-weikot 
Styrelsen diskuterar hur man ska göra för att få fler medlemmar aktiva i sportsektionen Calja-Weikot, William 
berättar hur läget ser ut just nu. Diskussion om en öppen träning där William informerar om verksamheten för 
blivande deltagare. 

Beslutsförslag: 

En allmän sporttimme för att locka nya personer till träningarna 

Beslut:  

William tar på sig att ordna fram försvunna matchtröjor.  

 

§12 Vårens program 
Planering av studentlagets evenemang under våren.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer datum och tema för en middag i mars. Eventuella andra evenemang diskuteras och 
bestäms preliminärt.  

Beslut:  

Styrelsen beslutar om en preliminär exkursion till Helsingfors vid ett senare tillfälle, preliminärt datum 21.4. 

  

§13 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Tisdag den 7.2 kl 18.00.   

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§14 Övriga ärenden 
Styrelsen ska inom de närmsta dagarna ta foton för att kunna göra en stysse-plansch. 

Preliminärt gulismiddag den 22.9 och guliskaffe den 6.9. 
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§15 Mötets avslutande kl. 19:52 
 

Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


