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 Styrelsemöte 06/17 Protokoll 
 

Plats: Specialföreningskansliet Datum: 7.3.2017 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. 18:02 
 

§2  Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Linnea 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. 

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. 

 

§7  Inbjudningar 

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

Inbjudningar:  

Inbjudan till Historikerföreningen Kleios 51: a årsfest den 25 mars 
Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Beslut tas av styrelsen vid ett senare tillfälle. 

 

§8  Stysseskjortor 

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

Beslutsförslag: 

Skjortorna skall beställas så snabbt som möjligt. 

Beslut:  

Beställningen är i sitt slutskede och Linnea uppdaterar styrelsen igen vid nästa möte. 
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§9  Specialföreningsutbildning 

ÅAS ordnar en specialföreningsutbildning åt sina specialföreningar, en ordförandeutbildning, en 
sekreterarutbildning, en skattmästarutbildning och en högskolepolitik & intressebevakningsutbildning. 
Utbildningarna ordnas 14.3.2017 på Kåren kl. 18:00. 
Beslutsförslag: 

Emma deltar i utbildningen, även andra styrelsemedlemmar som har passligt.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§10 Specialföreningsmedel 2017  

ÅAS specialföreningsmedlen är lediganslagna, deadline 24.3 2017. 

Beslutsförslag: 

Baltzar söker det för ÅSL:s del. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§11 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Tisdag den 21.3 kl 18.00.   

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§12 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden 

 

§13 Mötets avslutande kl. 18:31 
Linnea Grönholm                  Leo Orre 
Vice ordförande       Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


