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 Styrelsemöte 15/19 Protokoll 
 
 
 
 

Plats: Gadolinia Datum: 27.11.2019 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  

 
 
 
 

1. Öppnande av mötet kl. 18.13 
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2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Esther föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Elizabeth 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 närva-
rande. 

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 
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föredragningslistan tas upp här. 

Beslutsförslag: 

Meddelandena antecknas till kännedom. 

Meddelanden: 

Inga meddelanden. 

 

6.1 Post 
 

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Ingen post har inkommit 

 

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Det ekonomiska läget ser stabilt ut. 

 

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

Inbjudningar: 

Inga nya inbjudningar har inkommit.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Inga inbjudningar har inkommit. 
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8. Fantåg till hjältegravarna  
Fantåget till hjältegravarna 6.12 kl.15:45-17:15. Studentlaget behöver tre personer som kan ställa upp till fan-
tåget.  

Beslutsförslag:  

Alla styrelsemedlemmar hör med medlemmar, främst gulisar om dessa kan ställa upp.  
Beslut:  

Jonathan Eriksson och Valentin Boijer medverkar i fantåget. Styrelsen söker ännu en tredje person som kan 
medverka. 

 

9. Besök till Ålands Lyceum 
Styrelsen diskuterar vilka som skall medverka i besöket till Ålands Lyceum 16.12 och ser över om det kommit 
in intresseanmälningar av någon annan också.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen fastställer vilka som ska delta.  

Beslut:  

Pia Sundqvist, Petronella Perämaa och Jenny Ek besöker Ålands Lyceum. 

 

10. Julfest 
Styrelsen diskuterar detaljer angående föreningens julfest den 12.12. Alla platser är glädjande nog redan fyllda.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar programmet och maten för kvällen.   

Beslut:  

Köpa bordsdukar och dekorationer från Tokmanni. Pia håller en julfrågesport. Tomten kommer och delar ut 
julklappar. Elin och Elizabeth ansvarar för maten.  

 

11. Abimiddag 2020 

Den traditionella abimiddagen anordnas 17 januari. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar abimiddagen.  

Beslut:  

Abiturienterna får anmäla sig via en blankett som visas på besöket till Ålands Lyceum. Maximalt antal platser 
är 45 stycken. Elin tar kontakt med Viking Line angående resan. Lokalen är bokad.  
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12. Nästa möte 

Beslutsförslag:  

9.12 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

13. Övriga ärenden 
-Julmys på kåren med alla specialföreningar 11.12, julgröt och julmys 7:30-9:30.  

 

14. Mötets avslutande kl. 18.40 
 

Mötets ordförande                                                             Mötets sekreterare 

____________________________                                   _________________________________ 

Esther Djupsund                                                                 Elizabeth Packalén  

 

 

 


