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 Styrelsemöte 4/19 Protokoll 
 
 

Plats: Hos Esther Datum: 25.2.2019 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. 18.03 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Esther föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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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 
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: 

Finns inga allmänna 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: 

En tidning har mottagits från Gotlands Nation i Uppsala.  

Beslut om PAF-medel har inkommit.  

 

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Pia har underrättat styrelsen om det ekonomiska läget, och allt ser bra ut.  

 

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

Inbjudningar: 

Inbjudan till ÅSNA:s årsfest har inkommit, förslagsvis åker Emma och Esther och representerar.  
Styrelsen beslutar om vem som skall representera på Nyländska Nationens årsfest.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Emma och Esther representerar på ÅSNA:s årsfest. Ingen i styrelsen har tyvärr möjlighet att närvara på 
Nyländska Nationens årsfest, styrelsen skickar däremot en hälsning till årsfesten.  

 

8. Wappmiddag 
ÅSL kommer i samarbete med ÅAS, Åsna, NN och ÖN troligtvis ordna wappmiddag på Kåren den 30 april. 
Styrelsen utser en ansvarsperson som i huvudsak sköter kontakten med de övriga föreningarna. ÅSL ska även 
troligtvis utse en sångledare för evemanget. Styrelsen väntar fortfarande på mer information från Kåren 
angående evenemanget.  

Beslutsförslag: Styrelsen diskuterar vem som är ansvarsperson samt vem som är sångledare.  
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Beslut: Styrelsen avvaktar med att besluta om vem som blir sångledare. Elin blir ansvarsperson för planeringen 
för ÅSL:s del.  

 

9. Frukostevenemang 
ÅSL ordnar ett frukostevenemang Marlirummet och bör besluta angående datum för evenemanget samt 
program under evenemanget.  

Beslutsförslag: styrelsen diskuterar program under evenemanget samt beslutar datum för evenemanget för att 
kunna börja marknadsföra detta.  

Beslut: Styrelsen bestämmer att frukostevenemanget blir lördagen den 13 april. Pia bokar Marlirummet. 

 

10. Teaterbesök till Åbo Svenska Teater 
Styrelsen skall anordna ett besök till Åbo Svenska Teater för sina medlemmar för att se pjäsen Främlingen. 

Beslutsförslag: Styrelsen diskuterar passande datum för besöket   

Beslut: Styrelsen har kommit fram till ett datum och hör med ÅST att det fungerar för dem också. Efter det 
lägger Elizabeth ut information och anmälan.  

 

11. Enkät 
Styrelsen har bett medlemmarna ge respons på föreningens verksamhet och fått in en del svar och mycket 
värdefull respons.   

Beslutsförslag: Styrelsen går igenom svaren man fått på sin medlemsenkät.      

Beslut: Fredag är populäraste dagen för evenemang. Spelkväll önskas av flera stycken och det ska styrelsen 
försöka planera in. Många känner sig inkluderade och är öppna till evenemang med andra nationer.   

 

12. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Den 11 mars kl. 18.00.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.   
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13. Övriga ärenden 
 

- Årsfestgåvan till Österbottniska nationens årsfest bestämt, blir åländsk dryck.  

- Styrelsen har ändrat summan för årsfestrepresentationerna till 40€/ årsfest.   

- Diskussion kring hurdana sportevenemang man ska ordna, exempelvis lasertag.  

- På hösten siktar Studentlaget på att besöka utställningen om Otto Andersson på Sibeliusmuseum.  

 

 

14. Mötets avslutande kl. 19.01 
 

Ordförande                                                                       Sekreterare 

____________________________                                  _________________________________ 

Esther Djupsund                                                               Emma Blomqvist  

 

 


