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 Styrelsemöte 3/22 Protokoll 

 

 

Plats: via Zoom  Datum: 9.2.2022 Klockslag: 19:00 

 
 
 

Närvarande: Ordförande Hugo Holmberg 

 Vice ordförande Jenny Ek 

 Sekreterare Emil Karlsson 

 Skattmästare Josef Smeds 

 Värd/Sportchef (Sportkock) Erik Malmström 

 PR-chef Josephine Eriksson 

 
 

1. Öppnande av mötet kl. 19.03 

 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Hugo föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Emil 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. 111-Klubben 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur det går med arrangerandet av 111-klubben. 

Beslut:  

Erik redogör för hur det ligger till med arrangerandet av 111-klubben. Utrymme för evenemanget är fixat och 
evenemanget är tänkt att inträffa 16.2 som planerat. Det som ännu behöver ordnas innan evenemanget är 
införskaffning av engångsglas för shots samt marknadsföring av evenemanget på sociala medier. 
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7. Åländska Sitzen 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur planerandet av den åländska sitzen fortskrider. 

Beslut: 

Planeringen av evenemanget går framåt. Lokal har bokats och intresse finns att delta på evenemanget hos 
föreningarna. Att tillsätta en arbetsgrupp som administrerar över anmälningar hos föreningarna beslutas om 
att fixas. Saker som ytterligare behöver göras inför evenemanget är bland annat att besluta om servering, 
bestämma meny och program, se över vad som behöver införskaffas samt marknadsföra evenemanget. 

 

8. Årsfester  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar om representation till kommande årsfester. 

Beslut: 

Jenny och Erik är intresserade av att delta på DaTes årsfest 12.3. Gällande Kleios årsfest den 26.3 kommer 
Jonathan Eriksson tillfrågas om han är intresserad av att representera ÅSL på årsfesten. För årsfester som 
infaller senare under våren kommer beslut om representation tas vid senare tillfällen. 

 

9. Evenemangsplanering 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar om att anordna ytterligare evenemang under våren.  

Beslut: 

Intresse finns att vilja anordna något på wappen med de andra nationerna samt mjödkokning med ÅsNa då det 
varit traditionsenligt tidigare år. Hugo kontaktar de andra nationerna gällande wappen och ÅsNa gällande 
mjödkokning.  

 

10. Pulkabygg 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur det går med pulkabygget. 

Beslut:   

Erik och Josef som ansvarar för årets pulkabygg konstaterar att man ännu planerar pulkabygget. Förslag på 
tema till pulkan är Viking Line med anledning av Viking Glorys ankomst. Josef kontaktar Viking Line och 
hör ifall de skulle vara intresserade av att sponsra pulkabygget.  
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11. Styssetröjor 

På denna punkt diskuteras det hur stor del av kostnaden för styssetröjorna som föreningen borde stå för. 

Beslutsförslag: 

Föreningen står för den del av kostnaden som avser trycket på tröjorna och kostnaden för själva tröjan står 
styrelsemedlemmarna själva för. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

12. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls någon gång under vecka 7 eller 8. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

13. Övriga ärenden 

 

14. Mötets avslutande kl. 19.46 

 

Hugo Holmberg    Emil Karlsson 
Ordförande      Sekreterare   

 
__________________________   ___________________________  


