Styrelsemöte 1/18

Plats: Gadolinia

Närvarande:

Datum: 16.1.2018

Ordförande

Linnea Grönholm

Vice ordförande

Esther Djupsund

Sekreterare

Pia Sundqvist

Skattmästare

Leo Orre

Värdinna

Aino Kiviniemi

Sportchef

Hugo Häggblom

PR-chef

William Stenius

1. Öppnande av mötet kl. 17:14
2. Val av mötesordförande
Beslutsförslag:

Linnea föreslås som mötesordförande.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.
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Protokoll

Klockslag: 17:13

3.

Val av mötessekreterare

Beslutsförslag:

Pia föreslås som mötessekreterare.
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.
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6.1 Post
På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.
Beslutsförslag:

Styrelsen noterar den post som inkommit.
Post:

Inkommen post är ett julkort, reklamblad från Åbo Svenska Teater och ett brev från Ålandsbanken.

6.2 Ekonomiuppföljning
På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu.
Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.
Meddelanden:

Leo har gett en uppdatering på hur det ekonomiska tillståndet ser ut.

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

Inbjudan till Åbo Akademis Studentkårs 99:e årsfest den 17.2 i Vasa.
Inbjudan till Kemistklubbens 95:e födelsedagskaffe den 19.1 kl 12-13.
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande.
Beslut:

Styrelsen kan inte delta men skickar en hälsning till Åbo Akademis Studentkårs årsfest. Linnea, Leo, Aino
och Esther har meddelat intresse för att delta i Kemistklubbens 95:e födelsedagskaffe.

8.

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.
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Beslut:

Linnea, Esther, Pia, Leo och Aino ställer i ordning frukosten, och William och Hugo far ner till färjan och
hämtar upp abiturienterna.

9. Årsfest
På den här punkten meddelas om läget för föreningens LXXXV årsfest
Beslutsförslag:

Medlemmarna i årsfestkommittén meddelar de övriga om läget med årsfesten
Beslut:

Årsfestkommittén informerar om årsfesten och allt går enligt planerna.

10. Projekt Höppö
Är ett projekt som ska öka kontakten mellan specialföreningarna och Åbo Akademis Studentkår och bevaka
intresset inom föreningarna.
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar vem som ska representera ÅSL i Höppö.
Beslut:

Styrelsen beslutar att Linnea blir representant i Höppö för ÅSL.

11. Nästa möte
Beslutsförslag:

Hålls på 26.1 kl. 14.30.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

12. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

13. Mötets avslutande kl. 18:09
Linnea Grönholm

Pia Sundqvist
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__________________________

___________________________
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