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 Styrelsemöte 05/17 Protokoll 
 

Plats: Specialföreningskansliet Datum: 21.2.2017 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 Joakim Wennström 
 

 

§1  Öppnande av mötet kl. 18:40 
 

§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: 

 

6.2 Ekonomiuppföljning    
På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu. Baltzar visar upp det färdiga bokslutet 

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Baltzar har uppdaterat styrelsen om det ekonomiska läget och gått igenom föregående års bokslut.  

            6.3 Årsfest  

På den här punkten utvärderas föreningens LXXXIII årsfest som gick av stapeln den 11.2. 

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom. 

Meddelanden:  

Årsfestkommittén har uppdaterat styrelsen om läget och utvärderat årsfesten som har gått enligt planerna. 

 

§7  Inbjudningar 

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

Inbjudningar:  

Gotlands nation i Uppsala har meddelat att vårbalen hålls den 20.5. 

Inbjudan till Nyländska Nationens LXXXI årsfest den 18.3 
Inbjudan till ÅSFH:s XXV årsfest den 18.3 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Styrelsen har diskuterat deltagande men tar beslut vid ett senare tillfälle.  
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§8  Stysseskjortor 

Linnea ger en rapport hur det går med beställningen av skjortorna.  

Beslutsförslag: 

Skjortorna skall beställas så snabbt som möjligt. 

Beslut:  

Linnea arbetar vidare med skjortorna och meddelar vid ett senare tillfälle.  

 

§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. 

Beslutsförslag: 

William rapporterar om hur läget är med pulkan samt delar ut eventuella uppgifter till resten av styrelsen. 

Beslut:  

Styrelsen träffas på söndag och arbetar.  

 

§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 diskuterar vad man ska bjuda på samt PR för att få mera medlemmar till mötet.  

Beslut:  

Styrelsen har diskuterat vad som ska bjudas på.  

 

§11 Frukostevenemang 
Den 4.3 håller ÅSL frukostträff på Marlirummet, som är bokat och bekräftat.  
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Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar program under frukosten.   

Beslut:  

Frukostbuffé med efterrätt och styrelsen planerar programmet i veckan.  

  

§12 Gemensamt nationsevenemang 
Det har diskuterats bland nationsordförandena om att ordna ett gemensamt nationsevenemang. Förslaget skulle 
vara att hålla den under hösten.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar detta evenemang. Emma håller kontakten med de andra ordförandena.  

Beslut:  

Styrelsen har diskuterat deltagande. 

 

§13 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Tisdag den 7.3 kl 18.00.   

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§14 Övriga ärenden 
- Bestämma hur vi gör med styrelsebilder 

Mörk överdel med ljus bakgrund. 
 

- En inventering av föreningens lager bör göras 
Inventeringen görs i samband med pulkabyggandet söndagen den 26.2. 
 

§15 Mötets avslutande kl. 20:09 
 

Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


