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 Styrelsemöte 16/19 Protokoll 
 
 
 
 

Plats: Hos Esther Datum: 9.12.2019 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. 18:15  
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Esther föreslås som mötesordförande. 
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Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Emma 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 
föredragningslistan tas upp här. 

Beslutsförslag: 

Meddelandena antecknas till kännedom. 
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Meddelanden: 

Den traditionella Calja-bastun anordnas förra veckan och blev mycket uppskattad bland de medlemmar som 
spelat i Calja-Weikot under hösten.   

 

6.1 Post 

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Inbjudan från Gotlands nation.  

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: 

Det ekonomiska läget är under kontroll.  

 

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

Inbjudningar: 

Luccegasque på Gotlands nation den 13.12. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Ingen från styrelsen har möjlighet att närvara då det är dagen efter föreningens egen julfest.  

 

8. Julfesten 
Styrelsen diskuterar de sista detaljerna angående föreningens julfest den 12.12. 
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Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar.  

Beslut:  

Scott, Esther, Elizabeth och Elin handlar tillsammans, Scott fixar bil. Fri bordsplacering på julfesten. Samling 
kl. 16 för att ställa i ordning.  

 

9. Abiturientresan 2020 
Styrelsen diskuterar abiturientresan 2020. Hur det går med bokningen av båt samt hur anmälan skall gå till. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar. 

Beslut:  

Priset för abiturentresan kommer vara 27 euro, där både resa och middag ingår. Viking Line sponsrar glädjande 
nog genom att ge ett billigare båtpris för deltagarna. Man kommer erbjuda ett begränsat antal sovplatser hos 
medlemmarna, först till kvarn gäller. Anmälan görs på hemsidan.  

 

10. Nästa möte 

Beslutsförslag:  

Inga fler möten behövs under verksamhetsåret.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

11. Övriga ärenden 
- 16.1 anordnas styrelseutbildning för den nya styrelsen  

- fått mail angående Nordisk Studentafton 2020, möte 11.12  

 

 

12. Mötets avslutande kl. 19:57 
 

Mötets ordförande:                                                            Mötets sekreterare:  

____________________________                                   _________________________________ 

Esther Djupsund                                                                 Emma Blomqvist  


