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  Styrelsemöte 2/21  Protokoll  

  

  

Plats: via Zoom   Datum: 5.2.2021  Klockslag: 19:00  

  
  
  

 

  
  

1. Öppnande av mötet kl. 19.06  
  

2. Val av mötesordförande  

Beslutsförslag:  

Ebba föreslås som mötesordförande.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  



2  

  
3. Val av mötessekreterare  

Beslutsförslag:  

Måns 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. Förändring av protokoll  
Poster som oftast brukar lämnas tomma kunde lämnas bort i protokollet och endast tas med vid behov.  

Beslut:  

I protokollet tas endast med de punkter som är relevanta för mötet.  
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7. Vårmötet 2021  
Vårmötet ska enligt stadgarna ordnas innan slutet av februari. Kallelse till mötet ska gå ut minst 5 dagar innan 
mötet via e-post till alla medlemmar.   

Beslutsförslag:  

Vårmötet hålls 18.02.2021 kl. 18.00  

Beslut:   

Förslaget godkänns  

  

8. Fastlaskiainen   
Tisdagen 16.2.2021 anordnas det traditionella Fastlaskiainen, dock på Zoom den här gången.   

Beslutsförslag:  

Styrelsen beslutar angående anmälan och pulkabygge.  

Beslut:   

På grund av den rådande situationen och styrelsens spridning, väljer vi att avstå från evenemanget det här året.   

  

9. Utbetalningsblankett för styrelsemedlemmar  
När styrelsemedlemmarna köper något för verksamhetens räkning, har man rätt att få ersättning. För 
redovisningen av verksamheten skulle det underlätta att ha en blankett för detta ändamål.  

Beslutsförslag:   

Styrelsen diskuterar blankett.  

Beslut:  

Styrelsen skapar en blankett.  

  
10. Nästa möte  

Beslutsförslag:  

Nästa möte hålls under Vårmötet 18.02 kl. 18.00  

Beslut:   

Enligt beslutsförslag.   
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11. Övriga ärenden  
Uppföljning av Ålandsrabatten-stipendiet från föregående möte.  

Uppföljning av Åland 100-halarmärke från föregående möte.  

  

12. Mötets avslutande kl. 19.44  
  
Ebba Molinder        Måns Mansén  
Ordförande      

  

    Sekreterare    

__________________________      ___________________________  
         


