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 Styrelsemöte 2/20 Protokoll 
 
 

Plats: Hos Pia Datum: 15.1.2020 Klockslag: 18:00 
 
 
 

Närvarande: Ordförande Pia Sundqvist 

 Vice ordförande Petronella Perämaa 

 Sekreterare Elizabeth Packalén 

 Skattmästare Elin Williams 

 Värdinna Ebba Molinder 

 Sportchef Jonathan Eriksson 

 PR-chef Jenny Ek 
 
 

1. Öppnande av mötet kl. 18.14 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Pia föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Elizabeth föreslås som mötessekreterare. 
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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 meddelanden har inkommit. 

 

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: 

Ekonomiläget är stabilt. 

 

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 101:a årsfest den 15.2 i Vasa.  

Inbjudan till Kemistklubbens 97:e födelsedagskaffe den 20.1 kl 12-13. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att skicka hälsningar till Åbo Akademis Studentkår. 

Pia kan möjligen delta på Kemistklubbens 97:e födelsedagskaffe. 

 

8.  Abiturientresa 
17.1.2020 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: 

Jenny och Petronella möter abiturienterna i Åbo hamn på fredag morgon. Styrelsen välkomnar abiturienterna 
under frukosten och informerar om kvällens middag. Efter frukosten följer styrelsen abiturienterna till UniYH-
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mässan. Klockan 14 får abiturienterna hämta sina saker från frukostlokalen. Styrelsen är på plats kl. 16.00 vid 
lokalen för att ställa i ordning till middagen. Styrelsen diskuterar abiturientmiddagens meny samt vad som 
behöver köpas till middagen. Jonas och Jonathan är sångledare.  

Program under middagen är presentationsrunda där varje person presterar sitt namn, var de kommer ifrån, 
trafikljus samt vad abiturienterna vill göra efter studenten / vad åboborna studerar. 

Alla abiturienter som önskat hjälp med boende har blivit tilldelade boende. 

 

9. Årsfest 
På den här punkten meddelas om läget för föreningens LXXXVII årsfest 

Beslutsförslag: 

Medlemmarna i årsfestkommittén meddelar de övriga om läget med årsfesten 

Beslut:  

Årsfestkommittén har meddelat styrelsen om läget för årsfesten. 

 

10.  Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls den 27.1 kl.18.00 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

11.  Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

 

12.  Mötets avslutande kl. 19.22 
 

Pia Sundqvist                    Elizabeth Packalén 
Ordförande                        Sekreterare 
 

__________________________      __________________________ 

 


