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 Styrelsemöte 3/21 Protokoll 

 

 

Plats: via Zoom  Datum: 26.4.2021 Klockslag: 19:00 

 

 

Närvarande: Ordförande Ebba Molinder 

 Vice ordförande Hugo Holmberg 

 Sekreterare Måns Mansén 

 Skattmästare Josef Smeds 

 Värdinna Jenny Ek 

 Sportchef Jonathan Eriksson 

 PR-chef Josephine Eriksson 

 

1. Öppnande av mötet kl. 19.04 

 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Ebba föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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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. 
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6.  Wappen  

Fredagen 30.4.2021 ordnar nationerna tillsammans ett wappenevenemang över Zoom. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur långt planerandet framskridit och eventuella kvarstående frågetecken. 

Beslut:  

Arbetet med Wappmiddagen fortskrider som planerat. Sångledare från ÅSL saknas tills vidare.  

 

7. Bankrättigheter 

Beslutsförslag: 

Elin Williams och Pia Sundqvist tas bort från banken och har därmed inte längre tillgång till bankkontot  

FI78 6601 0001 2044 60. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

8. Vårens evenemang 

Styrelsen diskuterar planer inför våren och sommaren. 

Beslut: 

Sommarträff på Åland ifall omständigheterna tillåter. Eventuellt samarbete med andra åländska 

studentföreningar diskuteras.  

 

9. Gulisintagningar 2020 och 2021 

Det blev ingen egen gulisintagning 2020. Diskussion om hur vi ska göra inför hösten. 

Beslut: 

Tills vidare öppet. Inget beslut tages i detta skede. 
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10. Styrelsetröjor 

Styrelsen diskuterar ett eventuellt investerande i representerande tröjor för ÅSL:s styrelse 

Beslut: 

Det konstateras att det inte finns ett behov av dessa eftersom alla studier är på distans och inga 

studerandeevenemang får anordnas. 

 

11. DiscordÅA 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar om ÅSL ska gå med i en discord avsett för ÅA-studerande och studieföreningar 

Beslut: 

Inget intresse finns för detta och styrelsen beslutar att inte gå med i en eventuell ÅA-discord. 

 

12. Hälsningar till Öffens nationstidning 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar om Åländska Studentlaget ska skicka in en hälsning till Öffens nationstidning. 

 

Beslut: 

Godtages. Josephine skriver och skickar in hälsningen. 

 

13. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls under på zoom 18.05 kl. 18.00. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  
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14. Övriga ärenden 

Uppföljning av vårmötet, styrelsen diskuterade om ändringar och dokument godkänts, samt om det fanns 

frågor som ännu var obesvarade. 

 

  

15. Mötets avslutande kl. 19.58 

 

Ebba Molinder    Måns Mansén 

Ordförande      Sekreterare   

 

__________________________   ___________________________ 

     


