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 Styrelsemöte 08/17 Protokoll 
 

Plats: Specialföreningskansliet Datum: 5.4.2017 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. 18:05 
 

§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: 

ÅSL närvarande Specielföreningsmässan och sålde medlemsprylar. Styrelsen kommer att delta ÅsNas 
evenemnag på fredag. 

 

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 ny 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 uppderat styrelsen om det ekonomiska läget. Styrelsen kommer att lägga till en ansvarsperson för 
bankkontot då Baltzar inte är i Åbo under hösten.  

 

§7  Inbjudningar 

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

Inbjudningar:  

Inbjudan till Vårskåhlen av Skåhla rf den 22 april  
Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Linnea har meddelat intresse. 
 

§8  Projektmedel 2017 

Kåren har lediganslagit projektmedel för 2017 

Beslutsförslag: 

Styrelsen tittar igenom ifall det skulle gå att söka för ÅSL:s del. 

Beslut:  

Historikkommitén kommer påbörja arbetet under veckan. 
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§9  Gemensamt nationsevenemang i november 

Emma och Joakim var på möte med representanter från de andra nationerna där det bestämdes att en gemensam 
middag skall hållas i november i år.  
Beslutsförslag: 

Tre personer från varje styrelse skall sitta med i en kommitté kring detta, ordförande och två till.  

Beslut:  

Emma, Baltzar och Leo har meddelat intresse.  

 

§10 Evenemang tillsammans med ÅsNa  

Ett evenemang innan wappen kommer att anordnas tillsammans med ÅsNa. 

Beslutsförslag: 

Förslagsvis den 26 april, med mjödtillverkning och chill i marli-rummet.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  
 

§11 Kubb och bastukväll med ÅSL  

En kubb- och bastukväll kommer ordnas av ÅSL antingen den 19 eller 21 april.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer det exakta datumet samt mer ingående planer kring kvällen.  

Beslut:  

IFK vs FC Inter samt bastukväll. Snacks kommer att inhandlas för max 30 euro.  

 

§12 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Onsdag den 19.4 kl. 18.00.  Hos Leo. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 
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§13 Övriga ärenden 
- Bestämma hur vi gör med styrelsebilder, Emma har en förslagen plansch 

Godkänns 
- Årsfestgåva ska inhandlas inför ÅsNa:s årsfest 

Styrelsen har beslutat om årsfestgåva. 
- Sommarträffen ska diskuteras 

Preliminärt den 1, 8 eller 15 juli i Mariehamn.  
 

§14 Mötets avslutande kl. 18:50 
Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande                        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


