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 Styrelsemöte 4/18 Protokoll 
 
 

Plats: ASA bibban Datum: 27.02 2017 Klockslag: 17:00 
 
 
 

Närvarande: Ordförande Linnea Grönholm 

 Vice ordförande Esther Djupsund 

 Sekreterare Pia Sundqvist 

 Skattmästare Leo Orre 

 Värdinna Aino Kiviniemi 

 Sportchef Hugo Häggblom 

 PR-chef William Stenius 

 
 

1. Öppnande av mötet kl. 17:13 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Linnea föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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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 brev från Paf som har beviljat ÅSL med Paf medel.   

 

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:  

Åländska studentföreningen i Helsingfors årsfest den 24 mars 

Axelnatten 24 mars 

Nyländska Nationen vid Åbo Akademis årsfest 17 mars  

Genusvetenskapliga ämnesföreningen Judiths årsfest 2 mars 

Åbolands Nation vid Åbo Akademis årsfest 14 april  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

William representerar på Åländska studentföreningen i Helsingfors årsfest, Leo och Linnea har meddelat 
intresse för Åbolands Nations årsfest. Styrelsen tar ett senare beslut angående Nyländska Nationens,  
genusvetenskapliga ämnesföreningen Judiths årsfester och Axelnatten.  
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8.  Reseersättning för bilresor i samband med årsfesten 
Eftersom Aino lånat ut sin bil flera gånger för ärenden inför årsfesten har hon gjort en förfrågan om att få 
ersättning för de bensinkostnader som uppkommit.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar och beslutar vilken ersättning som anses skälig.  

Beslut:  

Styrelsen beslutar att betala ut kostnaderna för bensinen som ersättning för att Aino har lånat ut bilen inför 
årsfesten.  

 

9. Möte med representant för Åbo Akademis Studentkår 
Ett av ÅAS mål för året är att öka kontakten mellan studentkåren och specialföreningarna, därför har ÅAS 
skickat en förfrågan till ÅSL för att ha ett möte med styrelsen för att fördjupa kontakten.   

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar 

Beslut:  

Beslutar att ta en fika med representanten från ÅAS och diskutera vår verksamhet vecka 11. 

 

10. Vårmöte 
“Studentlaget håller årligen två ordinarie möten, vår- och höstmöte. Möte är beslutfört då minst tio ordinarie 
medlemmar är närvarande. [...] Vårmötet hålls före februari månads utgång. [...] Styrelsen ska sammankalla 
föreningsmöten senast fem (5) vardagar före mötet genom utskick till alla medlemmar per e-post.” 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om tid samt plats för vårmötet samt skickar ut en möteskallelse. Förslag på datum är 8.3. 

Beslut: 

Beslutar att ha vårmötet den 8.3 kl. 18.00, Aino bakar någonting som vi kan bjuda på för ca. 20 €.  

 

11. Vårens program 
Styrelsen diskuterar datum för vårens evenemang, Calja bastu, 111-klubben samt frukostevenemang.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om tidpunkt för evenemangen.  

Beslut; 

Styrelsen beslutar att ha frukostevenemang den 7.4, Calja bastu den 16.3 och preliminärt 111-klubben och 
spelkväll den 12.4.  
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12. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls på 13.3 kl. 18.00. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

13. Övriga ärenden 
         - Bestämma gåva till Österbottniska Nationens årsfest    

           Styrelsen diskuterar vidare på det på nästa möte.       

 

14. Mötets avslutande kl. 18:14 
Linnea Grönholm    Pia Sundqvist 
Ordförande          Sekreterare 
 

__________________________   __________________________ 


