
 

1 

 

 Styrelsemöte 12/19 Protokoll 
 
 
 
 
 
 
 

Plats: Specialföreningskansliet Datum: 24.9.2019 Klockslag: 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Närvarande: Ordförande Esther Djupsund  

 Vice ordförande Jonas Fellman 

 Sekreterare Emma Blomqvist  

 Skattmästare Pia Sundqvist  

 Värdinna Elin Williams 

 Sportchef Scott Rosenqvist  

 PR-chef Elizabeth Packalén  
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1. Öppnande av mötet kl. 17:06 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Esther föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Emma 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 närva-
rande. 

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. 
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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 meddelande att anteckna.    

 

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 kommit.  

 

          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 ser bra ut.  

 

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

Inbjudningar: 

Inbjudan till Statsvetenskapliga Klubbens XIV årsfest 2 november, Åbo Kåravdelnings XII årsfest den 18 
oktober. Skårgårdssitz den 25 oktober.  

Beslutsförslag: 

Esther representerar ÅSL på SF:s årsfest. Resterande inbjudningar tar man ställning till senare.  
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Beslut: 

Enligt beslutsförslag.  

 

8. Gulisintagning och middag 
Styrelsen planerar inkommande gulisintagning den 27.9 och efterföljande middag. Östra Finlands Nation och 
Studentlaget har en gemensam intagning. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar gulisintagning och middagen.  

Beslut: 

Emma och Esther har ansvar för programmet för kvällen.   

 

9. Höstens evenemang   

Styrelsen diskuterar och bestämmer datum för höstens evenemang.  

Beslutsförslag: 

Besöka Otto Anderssons utställning på Sibeliusmuséet, förslag den 13 oktober. Julfest den 7 december. Nat-
ionernas middag 7 november. Höstmöte + 111-klubben inom november. Om intresse finns försöker man an-
ordna ett sportevenemang i slutet av oktober.  

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

10. Nordisk Afton 
Kim Kristensen har bjudit in ÅSL till att medverka i evenemanget, Esther uppdaterar resten av styrelsen om 
vad detta innebär. 2 november.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen beslutar om deltagande, Pia och Emma är intresserade. 
Beslut:  

Styrelsen tar inget beslut om deltagande nu men kommer att marknadsföra evenemanget till sina medlemmar.  

 

11. Nästa möte 

Beslutsförslag:  

Nästa möte 7.10.  
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Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

12. Övriga ärenden 
 

 

13. Mötets avslutande kl. 18:05 
 

Mötets ordförande:                                                                Mötets sekreterare:  

____________________________                                   _________________________________ 

Esther Djupsund                                                                    Emma Blomqvist 


