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 Styrelsemöte 7/20 Protokoll 
 
 

Plats: via Zoom  Datum: 27.4.2020 Klockslag: 18:30 
 
 
 

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. 18.32 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Pia föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Elizabeth 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 meddelanden har inkommit till föreningen 
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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: 

Det ekonomiska läget är stabilt. 

 

7.  Sommarträff med ÅSL  
ÅSL kommer under sommaren ordna en sommarträff för sina medlemmar på Åland. Förslaget datum är den 
3 juli. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer plats och datum för sommarträffen. 

Beslut: 

Styrelsen bestämmer att hålla sommarträffen preliminärt fredag 3 juli. Förslagsvis för stunden är Lilla Holmen 
men styrelsen måste beakta rådande omständigheter och hur regeringens rekommendationer framskrider. 

 

Ebba ansluter sig till styrelsemötet 18.52. 

 

8. Höstens program 
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 12.11, julfest och flertalet 
gulnäbbsevenemang 
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Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar mera ingående kring evenemangen 

Beslut: 

Styrelsen bestämmer att hålla gulisintagning och gulismiddag 25 september. Elin tar kontakt om lokal. 

Styrelsen diskuterar att ordna guliskaffe för nya studeranden för att informera om föreningen och vår 
verksamhet. Preliminärt hålls guliskaffet 9 september. 

ÅSL deltar i Back to school med alla nationer i början av höstterminen. 

Styrelsen diskuterar att fortsätta samarbetet med Skåhla och ÅSFH att hålla ett evenemang tillsammans under 
hösten, förslagsvis i oktober. Jenny tar kontakt.  

Preliminärt ska föreningen försök få in Frukostevenmanget under höstterminen. 

Preliminärt datum för julfesten är 11 december. 

 

9. Nationens arkiv 
För tillfället har ÅSL sitt arkiv i Boktornet, i arkivet finns protokoll, räkenskaper och bildmaterial med mera. 
Boktornet kommer att börja renoveras under hösten och styrelsen måste besluta om vad som ska göras med 
arkivet. Det alternativ som finns är att antingen själva bevara arkivet eller fortsättningsvis förvara arkivet vid 
Åbo Akademi, men att arkivet tillfälligt flyttas till fjärrmagasin i Masku under renoveringen.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om var arkivet ska förvaras. 

Beslut:  

Styrelsen beslutar att fortsätta förvara arkivet vid Åbo Akademi och att arkivet flyttas tillfälligt till Masku. 

 

10. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls den 27.5 kl. 18.00 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

11. Övriga ärenden 
Sommarträff med Skåhla och ÅSFH. Jenny tar kontakt med föreningarna och hör om de är intresserade av att 
ha en sommarträff tillsammans. Styrelsen funderar över om man skulle spela brännboll eller volleyboll under 
träffen. 

Strömningsbladet är planerad att utkomma två gånger under nästa läsår. I första numret är planerat att 



 

5 

utkomma i augusti. I tidningen ska det bland annat finnas styrelsens bästa tips till nya studeranden. Andra 
förslag till vad som kan finnas med i tidningen är hur man blir aktiv i föreningen, en kalender med föreningens 
planerade evenemang, en karta på viktiga ställen för studeranden i Åbo, hur du överlever ett ÅSL-evenemang, 
och värdinnans bästa recept. 

 

12. Mötets avslutande kl. 19.33 
 

Pia Sundqvist    Elizabeth Packalén 
Mötesordförande     Mötessekreterare   

 
__________________________   ___________________________ 
     


