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 Styrelsemöte 7/18 Protokoll 
 
 

Plats: Hos Linnea Datum: 18.4.2018 Klockslag: 18.30 
 
 
 

Närvarande: Ordförande Linnea Grönholm 

 Vice ordförande Esther Djupsund (via videolänk) 

 Sekreterare Pia Sundqvist 

 Skattmästare Leo Orre 

 Värdinna Aino Kiviniemi 

 Sportchef Hugo Häggblom 

 PR-chef William Stenius 

 
 

1. Öppnande av mötet kl. 18:44 
 

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: 

Tidningen NyläNNingen har kommit. 

 

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:  

Inga inbjudningar har inkommit. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

- 

8.  Fantåg på Wappen 
Åbo Akademis Studentkår ordnar ett fantåg på Vårdberget under valborgsfirandet den 30.4. ÅSL bör delta 
med en fanbärare och två fanvakter.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar vem som kan tänkas ställa upp på fantåget. 

Beslut:  

Styrelsen beslutar att fråga Aino Kiviniemi, Viktor Karlsson, Louise Hellström och Sandra Mattsson om de 
har möjlighet att delta i fantåget. 
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9. Sommarträff 
ÅSL brukar varje år ordna en sommarträff på Åland för sina medlemmar. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar tidpunkt och plats för evenemanget. 

Beslut: 

Träffen kommer hållas den 6.7 hemma hos Hugo i Kalmarnäs.   

 

10. Höstens evenemang 
Hösten är fullspäckad med program, av olika typer, för alla föreningens medlemmar. I början av hösten 
kommer gulnäbbarna introduceras till studierna och studielivet vid Åbo Akademi och ÅSL skall se till så att 
alla nya medlemmar känner sig välkomna. När studierna sedan kommit igång kommer det att ordnas flera 
evenemang; det gemensamma nationsevenemanget som är planerat till den 7.11, julfest och flertalet 
gulnäbbsevenemang.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar mera ingående kring evenemangen. 

Beslut:  

Styrelsen har bestämt preliminärt datum för guliskaffe, gulisintagning, julfest och diskuterar att ha något 
evenemang med antingen ÅsNa eller ÅSFH eller förslagsvis någon annan ämnesförening i oktober. 

 

11. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Måndag den 7.5 kl. 18.00. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

12. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

 

13. Mötets avslutande kl. 19:37 
 

Linnea Grönholm                  Pia Sundqvist 
Ordförande                        Sekreterare 
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__________________________      __________________________ 


