Styrelsemöte 3/19

Plats: Hos Esther

Närvarande:

Datum: 11.2.2019

Ordförande

Esther Djupsund

Vice ordförande

Jonas Fellman

Sekreterare

Emma Blomqvist

Skattmästare

Pia Sundqvist

Värdinna

Elin Williams

Sportchef

Scott Rosenqvist

PR-chef

Elizabeth Packalén

1. Öppnande av mötet kl. 18:06
2. Val av mötesordförande
Beslutsförslag:

Esther föreslås som mötesordförande.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.
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Protokoll

Klockslag: 18:00

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
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:

Enligt beslutsförslag
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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:

Avtalet för användingen av specialföreningskanliset.
En inbjudan till Österbottniska Nationens årsfest.

6.2 Ekonomiuppföljning
På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu.
Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.
Meddelanden:

Då Studentlagets skattmästare inte är på plats så har styrelsen vid detta möte inte fått någon rapport.

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

Österbottniska nationen XCIII årsfest den 9.3 senaste anmälningen 25.2
Studerandekåren Novium 15.3, Novium fyller 11 år, sista anmälningsdag 17.2
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande.
Beslut:

Styrelsen funderar på deltagandet och bestämmer senare om deltagande.

8.

Fantåg till Per Brahe statyn 16.2

Styrelsen diskuterar fantåget samt vilka som skall delta. Det behövs en fanbärare och två fanvakter. Klockan
11:30 den 16 februari.
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar närmare om fantåget.
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Beslut:

Jonas, Gabriel och Elin går fantåget.

9. Årsfest
På den här punkten diskuterar styrelsen hur föreningens 86:e årsfest gick.
Beslutsförslag:

Medlemmarna i årsfestkommittén och styrelsen diskuterar hur årsfesten gick.
Beslut:

Styrelsen konstaterar att helgen vart mycket lyckad och årsfestkommittén gjort ett bra jobb.

10. Möte med representant för Åbo Akademis Studentkår
Ett av ÅAS mål för året är att öka kontakten mellan studentkåren och specialföreningarna, därför har ÅAS
skickat en förfrågan till ÅSL för att ha ett möte med styrelsen för att fördjupa kontakten.
Beslutsförslag:

Styrelsen diskuterar och ska försöka få till mötet innan Fastlaskiainen.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

11. Fastlaskiainen
Fastlaskiainen är ett studentevenemang som ordnas av studentkårerna i Åbo under Fastlagstisdagen (5.3).
Studentföreningarna kan delta genom att konstruera en egen pulka som sedan visas upp i vårdbergsbacken
samtidigt som föreningen är med och tävlar om bästa pulkan. ÅSL har tidigare år deltagit med en egengjord
pulka.
Beslutsförslag:

Styrelsen bestämmer tema och mer praktiska detaljer om pulkan.
Beslut:

Pulkans tema kommer vara Viking Grace med fokus på färjans segel. Scott är ansvarig för byggandet av
pulkan..

12. Vårens program
Styrelsen beslutar datum för vårmöte samt vårens andra program.
Beslutsförslag:
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Styrelsen beslutar tid och plats för vårmötet samt tid för andra evenemang.
Beslut:

Nu på onsdag den 13 februari ordnar ÅSL afterwork med de andra antionerna på Kårens Street food-bar.
Styrelsen vill även anordna en frukost och spelkvällar för sina medlemmar under våren. Den traditionsenliga
mjödkokningen med ÅsNa sker även i samband med Vappen.

13. Rättigheter
Då bokslutet börjar vara klart för föreningen ska rättigheter för ÅSL:s bankkonto fråntas förre skattmästaren.
Beslutsförslag:

Åländska Studentlagets förre skattmästare Leo Orre (210396-xxxx) ska fråntas sina rättigheter från
föreningens bankkonto, så att skattmästare Pia Sundqvist (291098-xxxx) har de fulla rättigheterna.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

14. Nästa möte
Beslutsförslag:

Måndagen den 25.2 kl. 18.00.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

15. Övriga ärenden

16. Mötets avslutande kl. 19:00
Esther Djupsund

Emma Blomqvist

__________________________

___________________________

5

