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 Styrelsemöte 15/20 Protokoll 
 
 

Plats: Zoom Datum: 30.12.2020 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. 19:08 
 

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 inkommande meddelanden. 
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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: 

Ekonomin är stabil och oförändrad.  

 

7. Arbetsgrupp för miljöplan och jämlikhetsplan  
ÅSL har för tillfället ingen miljöplan eller jämlikhetsplan. En arbetsgrupp tillsätts för att framställa ett förslag 
till vardera planen, vilka sedan ska framföras under vårmötet.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om vem som ska sitta med i arbetsgruppen.  

Beslut: 

Styrelsen beslutar om en arbetsgrupp bestående av: Pia Sundqvist, Ebba Molinder och Jenny Ek. 

 

8. Utvärdering av julfesten  
Styrelsen diskuterar julfesten som ägde rum den 11.12.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar julfesten.  

Beslut: 

Deltagarna verkade nöjda med julfesten, rekommenderas att man har en utvald sångledare. 
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9. Utvärdering av året som gått   
Eftersom det här är sista mötet för styrelsen-20, går vi igenom det gångna året.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar vad man lyckats med under året och vad som kan göras bättre till kommande år. 

Beslut:  

Styrelsen tycker överlag att styrelseåret har varit lyckat med tanke på omständigheterna. Saker man kan tänka 
på i framtiden är att sätta ett lägre max-antal för abiturienterna för abiturient-middagen och få in flera som 
redan studerar i Åbo.  

Årsfesten var lyckad och deltagarna hade trevligt, även sillisen uppskattades. 

Vårens eventuella evenemang blev alla inhiberade och online-distansevenemang kom sent igång och fick dålig 
uppslutning. Man kan fundera på hur man för bäst resultat kan locka med deltagare till evenemang.  

Hösten kom och tyvärr blev alla evenemang återigen inhiberade. Något som bör förbättras är att locka mer 
gulisar, både från ÅA och Novia. Bör övervägas att ha informationstillfälle och reklam på Novia för att dra 
medlemmar även därifrån. Jobba på att aktivera och locka fler medlemmar till föreningen.  

Vid distansevenemang måste man tänka på att marknadsföra långt före och för bäst resultat bör man även 
aktivt puscha de studerande man känner och medlemmar att komma med. 

 

10. Övriga ärenden 
Vid första mötet för nya styrelsen kommer gamla styrelsen med och har en genomgång hur allting funkar. 

 

11. Mötets avslutande kl. 19:39 
 

Pia Sundqvist    Ebba Molinder 
Mötesordförande     Mötessekreterare   

 
__________________________   ___________________________ 


