
 

1. Öppnande av mötet kl. 19:13 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Linnea föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Pia föreslås som mötessekreterare. 

Styrelsemöte 1/18 Protokoll!

Plats: Hos Hugo Datum: 3.1.2018 Klockslag: 19:00

Närvarande: Ordförande Linnea Grönholm

Vice ordförande Esther Djupsund

Sekreterare Pia Sundqvist

Skattmästare Leo Orre

Värdinna Aino Kiviniemi

Sportchef Hugo Häggblom

PR-chef William Stenius 
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Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

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 aktuella 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 har inkommit   

6.2 Ekonomiuppföljning    

På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu. 

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Det ekonomiska läget ser stabilt ut.  

7. Inbjudningar 
Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått. Genomgång av inbjudningar inkomna per epost och post 
tas upp.  

Inbjudningar:  

Inga inbjudningar har inkommit. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

8.  Specialföreningsstyrelseutbildning 
Åbo Akademis studentkår ordnar en utbildningsdag för specialföreningarnas styrelser. Utbildningen kommer 
ske på Kåren den 15 januari mellan kl. 15:00 och 20:00. Deadline för anmälan är den 9 januari. Under 
utbildningen kommer det vara workshops för ordförande, sekreterare, högskolepolitik/intressebevakning, 
skattmästare samt evenemang och utrymmen.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer vem eller vilka som ska delta i utbildningen. 

Beslut:  

Styrelsen beslutar att Linnea och Pia deltar i utbildningsdagen i workshops för ordförande och sekreterare. 
Esther har meddelat intresse för att delta i workshopen för högskolepolitik/intressebevakning. 
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9. Årsfest 
På den här punkten meddelas om läget för föreningens LXXXV årsfest 

Beslutsförslag: 

Medlemmarna i årsfestkommitteen meddelar de övriga om läget med årsfesten 

Beslut:  

Planeringen för årsfesten går enligt planerna. Anmälan öppnar fredagen den 5.1, ekonomin ser bra ut för 
årsfesten.  

10. Abiturientresa 
19.1.2018 besöker abiturienter från Ålands Lyceum Åbo och Åbo Akademi (UniYH-mässan). ÅSL kommer 
att ansvara för mottagandet av abiturienterna, boende för de som önskat detta och ordna med frukost på 
morgonen samt middag på kvällen. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar samt beslutar närmare detaljer om evenemanget. 

Beslut: 

Styrelsen har ordnat boende för abiturienterna som är i behov av det. Hugo och William hämtar 
abiturienterna i hamnen på morgonen. Middagen är planerad att börjar kl 19, och värdinnan har planerat 
menyn till middagen. Programmet diskuteras som skall ordnas under middagen. Leo och William beslutas att 
vara sångledare under middagen.   

11. Stysse-bytare 
Enligt tradition så brukar nya styrelsen ordna en styssebytarkväll med den gamla styrelsen.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar evenemanget, bestämmer aktivitet samt datum. 

Beslut: 

2.2 träffas den nya styrelsen och dem som kan komma från den gamla styrelsen och går och ser på fotboll 
och går ut och äter på Niska efter det. Sen träffas i specialföreningskansliet för att spela spel efter middagen.  

12. Stysseskjortor 
Införskaffandet av stysseskjortor behöver göras, dessa tröjor ska användas vid evenemang där vi 
representeras ÅSL, till exempel vid gulisakademin.  

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om beställandet av stysseskjortor. 

Beslut: 
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Styrelsen beslutar att beställa mörkblåa pikéskjortor med samma tryck som förra året. Linnea tar på sig 
ansvaret att beställa dem.  

13. Evenemang i vår 
ÅSL ämnar ordna flera evenemang för sina medlemmar under våren. Diverse tema samt datum diskuteras på 
denna punkt. Beslutsförslag: Styrelsen diskuterar kommande evenemang. 

Beslutsförslag: styrelsen diskuterar vårens evenemang 

Beslut: 

Sportchefen tar på sig att ordna med pulkan till fastlaskiainen den 13.2 

Preliminärt frukostsitz i mars  

Försöka ta upp kontakten med ÅSFH och ordna en gemensam middag under våren med dem 

14. Överförande av rättigheter 
Rättigheter för ÅSL:s bankkonto skall överföras från gamla till nya styrelsen, nya styrelsen skall få 
nyckelrättigheter till Specialföreningskansliet samt tillgång till ÅSL:s hemsida. Även rättigheter att skriva 
under dokument skall överföras från gamla till nya styrelsen.  

Beslutsförslag: Användarrättigheter för ÅSL:s bankkonto i Ålandsbanken (FI78 6601 0001 2044 60) överförs 
till Leo Orre (300797-701M) med omedelbar verkan. Emma Blomqvist (050695-2964) kommer inte längre 
ha användarrättigheter till ÅSL:s bankkonto. Linnea Grönholm (230395-296A) och Baltzar Lindroos 
(210396-191W) kommer fortsättningsvis ha användarrättigheter för bankkontot. Nya styrelsen får 
nyckelrättigheter samt tillgång till ÅSL:s hemsida. Nya styrelsen får rättigheter att skriva under dokument. 

Beslut: enligt beslutsförslag  

15. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls den 17.1 kl. 17.30 i  specialföreningskansliet 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

16. Övriga ärenden 
Fastställning av representationspeng när man representerar ÅSL på 30€ per årsfest, inte inkluderat gåvan. 

17. Mötets avslutande kl. 21:05 
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Linnea Grönholm                  Pia Sundqvist  
Ordförande                        Sekreterare  

__________________________      __________________________
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