Styrelsemöte 04/17
Plats: Specialföreningskansliet

Närvarande:

Datum: 7.2.2017

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. 18:37
§2 Val av mötesordförande
Beslutsförslag:

Emma föreslås som mötesordförande.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§3 Val av mötessekreterare
Beslutsförslag:

Leo föreslås som mötessekreterare.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.
1

Protokoll
Klockslag: 18:15

§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:

Reklamblad från Åbo Svenska Teater.

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.
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 arbetet.

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

Inbjudan till Österbottniska nationens årsfest
Inbjudan till Åbolands nations årsfest
Inbjudan till Teologiska Studentföreningens årsfest
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande.
Beslut:

Emma och Linnea representerar på Åbolands nations årsfest. Emma har meddelat intresse för Österbottniska
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nationens årsfest.

§8 Årsfestprogram
Styrelsen ska under Studentlagets årsfest den 11.2 framföra ett program.
Beslutsförslag:

Styrelsen bestämmer mera kring programmet till årsfesten, samt när alla ska vara på plats.
Beslut:

Styrelsen färdigställer sitt program.

§9 Per Brahes-fantåg
Traditionsenligt ordnas det fantåg på Åbo Akademis Studentkårs årsfestvecka för att fira Per Brahe lördagen
den 18 februari. Fantåget startar från Gamla Stortorget 11.45 och går över till Per Brahes staty. Där sker
kransläggning samt tal av styrelseordförande. ÅSL kommer medverka i fantåget med tre personer.
Beslutsförslag:

Styrelsen bestämmer vem som ska representera ÅSL.
Beslut:

Leo och Baltzar deltar i fantåget. Joakim letar en tredje deltagare.

§10 Vårmöte
“Studentlaget håller årligen två ordinarie möten, vår- och höstmöte. Möte är beslutfört då minst tio ordinarie
medlemmar är närvarande. [...] Vårmötet hålls före februari månads utgång. [...] Styrelsen ska sammankalla
föreningsmöten senast fem (5) vardagar före mötet genom utskick till alla medlemmar per e-post.”
Beslutsförslag:

Styrelsen väljer datum, bokar Marli-rummet och skickar ut en möteskallelse. Förslag på datum är 20.2, 21.2,
eller 27.2.
Beslut:

Vårmötet kommer att hållas i Demos i ASA-huset den 27.2, Leo har bokat lokalen.
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§11 Nästa möte
Beslutsförslag:

Tisdag den 21.2 kl. 18.00.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§12 Övriga ärenden
Åbo Akademis 100-års jubileum närmar sig. Joakim kollar närmare och informerar styrelsen vid ett senare
skede.
Frukostevenemanget kommer att hållas den 4/3 istället för den 10/3.

§13 Mötets avslutande kl. 19:46
Emma Blomqvist
Ordförande

Leo Orre
Sekreterare

__________________________

__________________________
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