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 Styrelsemöte 09/17 Protokoll 
 

Plats: Leos lägenhet Datum: 19.4.2017 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. 18:08 
 

§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: 

- En ordförandekonferens för ÅAS-föreningar kommer ordnas den 20.4 efter initiativ av styrelseordförande 
Pontus Lindroos. Emma kommer inte medverka denna gång då det krockar med ett seminarium, men tar del 
av diskussionen i efterhand.  

 



3 

 

6.1 Post 

På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Ingen post har inkommit. 

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. Linnea Grönholm 230395-296A kommer att få 
tillgång till ÅSL:s bankkonto i Ålandsbanken (FI78 6601 0001 2044 60) då Baltzar är frånvarande 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 Vårbalen i Uppsala den 20 maj  
Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande samt hur man gör med representationsgåva. 

Beslut: 

Emma kommer att närvara och vidare deltagande diskuteras.  

§8  Sommarträff med ÅSL 

ÅSL kommer under sommaren ordna en sommarträff för sina medlemmar på Åland. Förslaget datum är den 8 
juli. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer plats och datum för sommarträffen.  

Beslut:  

Träffen kommer att hållas den 8 juli i Ytterby.  

Leo
Markering
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§9 Mjödverkstad tillsammans med ÅsNa  

Den 26 april ordnas mjödtillverkning och chill i Marli-rummet. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer mera detaljer kring kvällen, samt hur man gör med alla inköp.  

Beslut:  

Styrelsen kommer att marknadsföra evenemanget ytterligare och inköpen är budgeterade till max 30 euro.  

§10 IFK-match och bastukväll med ÅSL  

Nu på fredag, den 21 april, blir det IFK-match samt bastu.   

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer mer ingående detaljer kring kvällen.  

Beslut:  

Samling kl. 17:00 på Portti för gemensam promenad till Veritas stadion. Biljetter köps på plats. 

§11 Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Onsdag den 3.5 kl. 18.00.   

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

§12 Övriga ärenden 
Inga övariga ärenden 

 

§13 Mötets avslutande kl. 19:13 
 

Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande                        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 


