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 Styrelsemöte 4/22 Protokoll 

 

 

Plats: via Zoom  Datum: 15.2.2022 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. 19.09 

 

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 arrangerandet av 111-klubben. 

Beslut:  

Det sista som har behövts införskaffats och ordnas innan 111-klubben har gjorts samt intresse för att delta på 
evenemanget finns. Nyckel till utrymmet för evenemanget hämtas samma dag som evenemanget blir av. 
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7. Åländska Sitzen 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar och planerar den åländska sitzen.   

Beslut:  

Lokalen som evenemanget ska vara på är MK:s klubblokal, där totalt 70 platser har fördelats mellan 
föreningarna. Antalet personer som hjälper till med serveringen föreslås att vara fyra, där Erik är en av dem. 
Menyn bestäms längre fram. Det beslutas att under middagen blir det egen servering med egna drickakort. 
Efter middagen är det tänkt att vara allmänt öppet och övergå till ABC-kort. Ett möte för arbetsgruppen som 
har hand om anmälningar planeras att bli av under veckan för att diskutera bland annat marknadsföring av 
evenemanget. Josephine tar fram förslag på material som kan användas till marknadsföring. 

Vidare beslutas det att ett halarmärke för evenemanget ska tas fram och beställas. Josephine tar fram förslag 
på design till halarmärket och efter godkänd design av styrelsen beställer Hugo dessa. Gällande sångledare 
för evenemanget föreslås Jonas Fellman, Jesper Öhman och Jonathan Eriksson. De kommer tillfrågas om 
någon av dem är intresserade av att vara det. Andra saker som behöver ordnas är bland annat sångblad, se 
över vad för mat och dryck som behöver införskaffas efter menyn blir klar samt mejla utrymmesansvarige på 
MK gällande önskemål för kvällen. 

 

8. Vårmöte  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar arrangerande av årets vårmöte. 

Beslut: 

Vårmötet kommer hållas i Lilla auditoriet 28.2 klockan 18.00. Möjligheten att delta på vårmötet via Zoom 
kommer även erbjudas. Bokning av mötesrum samt kallelse till vårmötet görs under veckans gång. 

 

9. Pulkabygg 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar pulkabygget. 

Beslut:  

Planerandet av årets pulkabygge är i samma stadie som vid senaste styrelsemöte. Pulkabygget är tänkt att bli 
klar till veckoslutet före fastlaskiainen. Detta för att möjliggöra att kunna filma och redigera ÅSL:s bidrag till 
fastlaskiainen under helgen.  
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10. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls efter att ha erhållit verksamhetsgranskarnas utlåtande för verksamhetsår 2021.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

11. Övriga ärenden 

- Bankmöte 

 

12. Mötets avslutande kl. 20.01 

 

Hugo Holmberg    Emil Karlsson 
Ordförande      Sekreterare   

 
__________________________   ___________________________  


