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 Styrelsemöte 13/21 Protokoll 

 

 

Plats: Zoom Datum: 13.12.2021 Klockslag: 19.00 

 

 

 

Närvarande: Ordförande Ebba Molinder 

 Vice ordförande Hugo Holmberg 

 Sekreterare Måns Mansén 

 Skattmästare Josef Smeds 

 Värdinna Jenny Ek 

 Sportchef Jonathan Eriksson 

 PR-chef Josephine Eriksson 

 

 

1. Öppnande av mötet kl. 19.06 

 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Ebba föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Jenny 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. Glöggkväll istället för julfest 

På grund av att alla lokaler är fullbokade väljer vi att ställa in julfesten och styrelsen diskuterar möjligheten 

att ordna en glöggkväll istället.  

Beslut: 

Glöggkvällen ordnas 14.12 kl. 18.00. Vi bokar Marli-rummet och skapar evenemang. 
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7. Ny hemsida 

Styrelsen diskuterar möjligheter och alternativ för en ny hemsida 

Beslut: 

Undersöker möjligheter att skaffa en ÅA-server till hemsidan. Diskuterar frågan vidare och rådfrågar äldre 

studerande och andra föreningar om råd. 

 

8. Geologicum  

ÅSL har tilldelats utrymmen i Geologicum enligt beslut från ÅAS. Styrelsen diskuterar beslutet. 

Beslut: 

På grund av tveksamheter gällande vem och vilka föreningar utrymmet i Geologicum ska delas med, väljer vi 
att lämna frågan till nästa styrelse så att kommunikationen föreningarna emellan ska ske så snabbt och smidigt 
som möjligt. 

 

9. Banken 

De som deltog på mötet med banken 1.12 uppdaterar de övriga om vad som skedde och beslutades. 

Beslut: 

I mötet med banken deltog Hugo och Josef. Under mötet blev ansökan om bankkort gjord. Till nästa möte 

med banken efter årsskiftet ska föreningen komplettera med protokoll. 

 

10. EU Business Register 

Styrelsen beslutar om huruvida de ska uppdatera EU-registret, samt det finska patentregistret. 

Beslut: 

På grund av föreningens storlek och omkostnader, väljer styrelsen att endast uppdatera det finska 
patentregistret. 
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11. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls av den nya styrelsen efter nyår. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

12. Övriga ärenden 

Kort utvärdering av verksamhetsåret 2021. 

Tack för detta år och lycka till nästa år! 

 

13. Mötets avslutande kl. 19.58 

 

Ebba Molinder    Jenny Ek 

Ordförande      Mötessekreterare   

 

__________________________   ___________________________  


