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 Styrelsemöte 4/21 Protokoll 

 

 

Plats: via Zoom  Datum: 12.7.2021 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. 19.00 

 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Ebba föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Jenny 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. E-Post 

Kontinuerlig e-post, inbjudningar till gulisevenemang och någon enstaka faktura har inkommit under 

sommarens första halva.  

Ingen fysisk post har inkommit. 
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7. Sommarträff 

Styrelsen diskuterar möjligheten till sommarträff. 

Beslut:  

På grund av logistiksvårigheter beslutar styrelsen att skippa en officiell sommarträff detta år. 

 

8.  Nationernas Back to Åbo 8.9  

Nationerna anordnar ett gemensamt evenemang för medlemmar den 8.9 för att välkomna alla studerande 

tillbaka till Åbo. 

Beslut:  

ÅSL deltar och Jenny är utsedd till huvudansvarig för planeringen tillsammans med de andra nationerna.  

 

9. Nationernas gemensamma gulisintagning 23.9 

Nationerna vid Åbo Akademi planerar ett gemensamt evenemang för nya studerande enligt gällande 

restriktioner. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Vi deltar i evenemanget och ordförandena i de olika nationerna är ansvariga för planeringen. 

 

10. Gulisintagningar hösten 2021 

Beslutsförslag: 

Styrelsen fastställer vilka evenemang vi deltar i och vem som kan närvara. 

Beslut: 

Nationerna har gemensamt fått inbjudningar från MK och SF, ÅSL deltar tillsammans med de andra nationerna 
på båda intagningar, men en eller flera representanter. 
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11. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls under på Zoom 27.08 kl. 18.00 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

12. Mötets avslutande kl. 19.24 

 

Ebba Molinder    Jenny Ek 

Mötesordförande     Mötessekreterare   

 

__________________________   ___________________________ 

     


