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 Styrelsemöte 11/20 Protokoll 
 
 

Plats: Zoom Datum: 15.10.2020 Klockslag: 19:00 
 
 
 

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. 19:04 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Pia föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Ebba 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.  
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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 noterats. 

 

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Vi har betalat för den nuvarande hemsidan två år till. Ekonomin är stabil. 

 

7.  Höstmöte  
Under höstmötet kommer det att bl.a. väljas nästa års styrelse och medlemmar till de olika kommittéerna. 
Enligt stadgorna ska höstmötet hållas senast i december månad.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen bestämmer tid och plats för höstmötet 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att hålla höstmötet 18.11.2020 kl. 18.00, på distans via Zoom.  

 

8. Information för Ålands Lyceum    
På grund av pandemin kan ÅSL inte fara och besöka Ålands Lyceum men det har föreslagits att vi kan hålla 
en presentation om Åbo som studiestad och studiemöjligheterna på distans istället, via t.ex. Zoom.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om tidpunkt, vem som kan delta och vem som lagar en presentation.  

Beslut: 

Styrelsen håller en presentation via Zoom, Pia tar kontakt med Ålands Yrkesgymnasium och Ålands Lyceum 
för att ta reda på passliga datum. Pia lagar en presentation.  
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9. Spelkväll med ÅSL  
ÅSL kommer att anordna en virtuell spelkväll under hösten och det behövs bestämmas när den ska hållas och 
vad vi ska spela. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om när och vilket spel som ska spelas under spelkväll. 

Beslut: 

Spelkvällen hålls den 28.10.2020 kl. 19.00, där vi spelar Among Us över discord.  

 

10. Fredagsmys med ÅSL 
ÅSL kommer att anordna en virtuell träff under hösten där vi vill träffa nya medlemmar och återförenas med 
gamla bekanta. Vi behöver bestämma datum för denna och vad vi ska göra. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar datum och tid och diskuterar punkter.  

Beslut: 

Evenemanget hålls 6.11.2020, kl.19.00 via Zoom. Den som vill har möjlighet att ha sin egen sammankomst 
så länge man är under 10 personer, och samtidigt delta i det gemensamma evenemanget. Närmare program 
beslutas på nästa möte. 

 

11. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls den 27.10.2020 kl. 19.00 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

12. Övriga ärenden 
Presentation på instagram om styrelsen hålls vecka 45. 

Styrelsen har valt att skjuta upp beställning av nya halarmärken, på grund av den nuvarande ekonomiska 
situationen. Vi ser hur situationen ser ut senare i höst. 

Styrelsen funderar på att hålla någon form av Pop-Up för gulisar under luncherna, i Gado, eller Arken.  
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13. Mötets avslutande kl. 19:55 
 

Pia Sundqvist    Ebba Molinder  
Mötesordförande     Mötessekreterare   

 
__________________________   ___________________________ 


