Styrelsemöte 3/18

Plats: ASA

Närvarande:

Datum: 26.1.2018

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. 14:35
2. Val av mötesordförande
Beslutsförslag:

Linnea föreslås som mötesordförande.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.
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Protokoll

Klockslag: 14:30

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 meddelande.
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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:

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:

Leo har uppdaterat styrelsen om det ekonomiska läget.

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

Inbjudan till Ex Tempores XXVI årsfest den 3.3.2018
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande.
Beslut:

Styrelsen kan inte medverka men skickar en hälsning.

8.

Abiturientresa

Styrelsen diskuterar och utvärderar abiturientresan den 19.1.2018
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar samt beslutar närmare detaljer om evenemanget.
Beslut:

Styrelsen konstaterade att helgen var lyckad och allt gick enligt planerna.
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9. Årsfest
På den här punkten meddelas om läget för föreningens LXXXV årsfest
Styrelsen diskuterar fanbärare till Solenn akten samt banketten, tre personer behövs.
Beslutsförslag:

Medlemmarna i årsfestkommittén meddelar de övriga om läget med årsfesten och styrelsen diskuterar vem
som ska bära fanorna.
Beslut:

Årsfestkommittén informerar att allt går enligt planerna.

10. Fantåg till Per Brahe statyn
Traditionsenligt ordnas det ett fantåg på Åbo Akademis Studentkårs årsfestvecka för att fira Per Brahe den
12.2.2017. Fantåget startar från Gamla Stortorget 11.45 och går över till Per Brahes staty utanför domkyrkan.
Där sker kransläggning samt tal av styrelseordförande. ÅSL kommer medverka i fantåget med tre personer.
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar vem som ska representera ÅSL
Beslut:

Styrelsen beslutar att Linnea går i fantåget. William frågar Sandra och Linda om de kan gå fantåget.

11. Fastlaskiainen
Fastlaskiainen är ett studentevenemang som ordnas av studentkårerna i Åbo under Fastlagstisdagen (13.2).
Studentföreningarna kan delta genom att konstruera en egen pulka som sedan visas upp i Vårdbergsbacken
samtidigt som föreningen är med och tävlar om bästa pulkan. ÅSL har tidigare år deltagit med en egengjord
pulka.
Beslutsförslag:

Styrelsen bestämmer tema och mer praktiska detaljer om pulkan.
Beslut:

Styrelsen beslutar att årets tema för pulkan är en ostbåge, William och Esther meddelar intresse för att hjälpa
Hugo med arbetet.

12. Vårens program
Styrelsen beslutar datum för vårmöte samt vårens andra program.
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar tid och plats för vårmötet samt tid för andra evenemang.
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Beslut:

Styrelsen beslutar att hålla vårmötet den 1.3 och i samband med det hålla 111-klubben. Preliminär bokar att
hålla Calja-bastu 23.3 och mjödkokning med ÅsNa 26.4.

13. Nästa möte
Beslutsförslag:

Hålls på 2.2 kl. 15.00.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

14. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

15. Mötets avslutande kl. 15:33
Linnea Grönholm

Pia Sundqvist

__________________________

___________________________
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