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 Styrelsemöte 13/20 Protokoll 
 
 

Plats: Zoom Datum: 12.11.2020 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. 18:39 
 

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: 

Föreningen har fått en ny medlem. Ekonomin är stabil. 

 

7. Höstmöte  
Den 18 november håller ÅSL sitt höstmöte men på grund av pandemin kommer mötet att hållas på distans. 
Styrelsen behöver besluta om hur röstningen ska ske och andra praktiska detaljer angående höstmötet.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar hur röstningen ska gå till och andra praktiska detaljer.  

Beslut:  

Röstningen sker via Zoom, där det finns möjlighet till sluten omröstning. De av den sittande styrelsen som 
befinner sig i Åbo, samlas tillsammans. 

 

8. Julfest    
ÅSL brukar traditionsenligt anordna sin julfest i december men på grund av pandemin kan den inte hållas 
fysiskt. Styrelsen diskuterar alternativa sätt att anordna julfesten på och möjliga datum. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar datum och alternativa sätt att ordna julfesten.   

Beslut: 

Preliminärt ordnas evenemanget 11.12.2020. Styrelsen beslutar att ordna en distansfest, via zoom där 
deltagarna gärna får ordna egna sammankomster upp till 15 personer. Inför denna delar vi ut ett festpaket med 
julmat för en mindre summa. Meny och övriga detaljer diskuteras vid ett närmare tillfälle.  
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9. Abiturientresa 2021 
På grund av den rådande pandemin och rekommendationerna behöver styrelsen ta beslut om abiturientresan 
2021 kan anordnas.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen beslutar om abiturientresan kan anordnas.  

Beslut:  

Abiturientresan inhiberas. Undersöker möjligheter att anordna resan senare på våren 2021.  

 

10. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls på Zoom 26.11.2020 kl. 18 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

11. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden.  

 

12. Mötets avslutande kl. 19:31 
 

Pia Sundqvist    Ebba Molinder 
Mötesordförande     Mötessekreterare   

 
__________________________   ___________________________ 


