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 Styrelsemöte 1/22 Protokoll 

 

 

Plats: via Zoom  Datum: 13.1.2022 Klockslag: 19:00 

 
 
 

Närvarande: Ordförande Hugo Holmberg 

 Vice ordförande Jenny Ek 

 Sekreterare Emil Karlsson 

 Skattmästare Josef Smeds 

 Värd/Sportchef (Sportkock) Erik Malmström 

 PR-chef Josephine Eriksson 

 
 

1. Öppnande av mötet kl. 19.07 

 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Hugo föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Emil 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.  Årsfest  

Beslutsförslag: 

Inhibera årsfesten 

Beslut:  

Beslut tas att på grund av rådande restriktioner inhiberas årsfesten för detta år. 
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7. ”Styssebytarkväll” 

 Beslutsförslag: 

Ha en ” Styssebytarkväll” under början av året. 

Beslut: 

Styssebytarkväll planeras att bli av när fler av styrelsemedlemmarna återvänder till Åbo. 

 

8. Styrelsekläder 

Beslutsförslag: 

Beställa in styrelsekläder. 

Beslut: 

Beslut tas att beställa in styrelsekläder. Jenny ansvarar för att sköta beställningen av styrelsekläderna. 

 

9. Geologicum 

Beslutsförslag: 

Avvakta med att skriva under avtalet för Geologicum. 

Beslut: 

Beslut tas att avvakta med att skriva under avtalet för Geologicum. Detta med anledning av att det är oklart 
huruvida det blir med nuvarande utrymme som finns på SFK ifall avtalet för Geologicum skrivs under.  
Jenny kontaktar en av personerna som tagit fram avtalet för Geologicum för att få svar på styrelsens 
funderingar innan vidare beslut tas.  

 

10. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls om några veckor. 

Beslut:  

Beslutas att avvakta med att boka in nästa möte tills nya besked om restriktioner kommer.  
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11. Övriga ärenden 

- Bankmöte 

 

12. Mötets avslutande kl. 19.50 

 

Hugo Holmberg    Emil Karlsson 
Ordförande      Sekreterare   

 
__________________________   ___________________________  


