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 Styrelsemöte 5/20 Protokoll 
 
 

Plats: Hos Petronella Datum: 9.3.2020 Klockslag: 18:30 
 
 
 

Närvarande: Ordförande Pia Sundqvist 

 Vice ordförande Petronella Perämaa 

 Sekreterare Elizabeth Packalén 

 Skattmästare Elin Williams 

 Värdinna Ebba Molinder 

 Sportchef Jonathan Eriksson 

 PR-chef Jenny Ek 

 
 

1. Öppnande av mötet kl. 18.32 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Petronella föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Elizabeth 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: 

Inga meddelanden har inkommit. 
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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: 

Ingen post har inkommit. 

 

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Det ekonomiska läget är stabilt.  

 

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

Inbjudningar:  

Inbjudan till Åländska Studentföreningen i Helsingfors XXVIII årsfest den 28.3 

Inbjudan till Axelnatten den 21.3  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Jonathan representerar på Åländska Studentföreningen i Helsingfors årsfest. 

Ingen ur styrelsen har möjlighet att närvara på Axelnatten. 

  

 

8. Frukostevenemang  
ÅSL ordnar ett frukostevenemang den 28 mars i Marlirummet. Priset för evenemanget bör bestämmas samt 
de praktiska detaljerna rörande evenemanget så att anmälan kan läggas upp. 

Beslutsförslag: 
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Styrelsen beslutar om priset, sångledare, program och mat.  

Beslut: 

Styrelsen bestämmer följande mat till frukostevenemanget: Vindruvor, äpple, melon, apelsin, toast, ost, 
skinka, tomat, gurka, smör, chips, godis, äggröra, bacon, kaffe, te, mjölk. 

Petronella är sångledare. 

Jenny ordnar anmälan cirka en vecka innan evenemanget. 

Priset för evenemanget är 10€ för medlemmar och 12€ för övriga. 

 

9. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls på 17.3 kl 18.00 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

10. Övriga ärenden 
- Wappmiddagen den 30.4: ÅSL deltar gärna i Kårens Wappmiddag tillsammans med de andra 

nationerna. Elin och Ebba kan delta i arrangemanget. 

- Trampolin Park: Styrelsen tar buss nummer 1 kl. 18.45 från centrum, plattform T86 till Trampolin 
Park. 

- Halarmärke: styrelsen diskuterar ett eventuellt nytt halarmärke. 

 

11. Mötets avslutande kl. 19.24 
 

Petronella Perämaa    Elizabeth Packalén 
Mötesordförande     Mötessekreterare   

 
__________________________   ___________________________ 
     


