
 

1. Öppnande av mötet kl. 18:03 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Esther föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag 

3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Emma föreslås som mötessekreterare. 

Styrelsemöte 1/19 Protokoll!

Plats: Hos Esther Datum: 15.1 2019 Klockslag: 18:00

Närvarande: Ordförande Esther Djupsund 

Vice ordförande Jonas Fellman

Sekreterare Emma Blomqvist 

Skattmästare Pia Sundqvist 

Värdinna Elin Williams

Sportchef Scott Rosenqvist 

PR-chef Elizabeth Packalén  



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 meddelande till kännedom. 

6.1 Post 

På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.  



Julkort har mottagits från Axelbandet samt SF-klubben. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Inbjudan till ÅAS årsfest, reklam från Åbo Svenska Teater. 

6.2 Ekonomiuppföljning    

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Läget ser stabilt ut.  

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

Inbjudningar: 

Inbjudan till Studentkårens 100-årsfirande har mottagits, Emma Blomqvist föreslås att representera 
Studentlaget på festligheterna.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Emma representerar Studentlaget, styrelsen funderar på lämplig årsfestgåva.  

8.  Abiturientmiddag 
Den traditionsenliga abiturientmiddagen kommer gå av stapeln den 18.1. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar abiturientmiddagen och beslutar om praktiska detaljer 

Beslut:  

På grund av det stora antalet abiturienter finns det 29 platser till studentlagets medlemmar. Emma och Jonas 
möter upp abiturienterna när de kommer till hamnen på fredags morgonen.  



9. Årsfest  

På den här punkten meddelas om läget för föreningens årsfest 

Beslutsförslag: 

Medlemmarna i årsfestkommittéen meddelar de övriga om läget med årsfesten. 

Beslut: Årsfestkommittéen har underrättat styrelsen om läget för årsfesten.  

10. Stysse-bytare 
Enligt tradition så brukar nya styrelsen ordna en styssebytarkväll med den gamla styrelsen.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar evenemanget, bestämmer aktivitet samt datum. 

Beslut: Styrelsen ordnar en styssebytare den 24 januari.  

11. Nationsstyrelsemiddag 
Styrelsen diskuterar en gemensam middag eller träff med de andra nationernas styrelser, Jonas Fellman 
uppdaterar om läget angående detta. 

Beslutsförslag: Styrelsen diskuterar evenemanget. 

Beslut: En sorts middag blir det men inget bestämt ännu.  

12. Stysseskjortor 
Införskaffandet av stysseskjortor behöver göras, dessa tröjor ska användas vid evenemang där vi 
representeras ÅSL, till exempel vid gulnäbbsakademin.  

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om beställandet av stysseskjortor. 

Beslut: Esther kolla upp var vi vill beställa tröjan ifrån.  

13. Evenemang i vår 

ÅSL ämnar ordna flera evenemang för sina medlemmar under våren. Diverse tema samt datum diskuteras på 
denna punkt. Beslutsförslag: Styrelsen diskuterar kommande evenemang. 

Beslutsförslag: Styrelsen diskuterar vårens evenemang 

Beslut: Enligt beslut.  



14. Överförande av rättigheter 

Rättigheter för ÅSL:s bankkonto skall överföras från gamla till nya styrelsen, nya styrelsen skall få 
nyckelrättigheter till specialföreningskansliet samt tillgång till ÅSL:s hemsida. Även rättigheter att skriva 
under dokument skall överföras från gamla till nya styrelsen.  

Beslutsförslag: Användarrättigheter för ÅSL:s bankkonto i Ålandsbanken (FI78 6601 0001 2044 60) överförs 
till Pia Sundqvist (xxxxxx-xxxx) med omedelbar verkan. Linnea Grönholm (xxxxxx-xxxx) kommer inte 
längre ha användarrättigheter till ÅSL:s bankkonto. Esther Djupsund (xxxxxx-xxx) och Leo Orre (xxxxxx-
xxxx) kommer få användarrättigheter för bankkontot. Nya styrelsen får nyckelrättigheter samt tillgång till 
ÅSL:s hemsida. Nya styrelsen får rättigheter att skriva under dokument. 

Beslut: Enligt beslutsförslag 

15. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Den 21.1 kl. 18.   

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

16. Övriga ärenden 

- Styrelsen ämnar göra en enkät för att få en överblick över vad medlemmarna vill ha för evenemang och 
dylik respons   

17. Mötets avslutande kl. 19:41 

Mötets ordförande:                                                             Mötets sekreterare:  

____________________________                                   _________________________________ 

Esther Djupsund                                                                 Emma Blomqvist  


