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  Styrelesmöte 5/22 Protokoll  

  

  

Plats: Zoom Datum: 22.3.2022  Klockslag: 17:00  
  
 
Närvarande:  
 
 Ordförande: Hugo Holmberg 
 Vice Ordförande: Jenny Ek 
 Sekreterare:  Emil Karlsson 
 Skattmästare: Josef Smeds 
 PR-Chef:  Josephine Eriksson 
 Sportchef/Värd:  Erik Malmström 

 

1. Öppnande av mötet kl. 17.07  

 

2. Val av mötesordförande  

Beslutsförslag:  

Hugo föreslås som mötesordförande.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

3.  Val av mötessekreterare  

Beslutsförslag:  

Emil föreslås som mötessekreterare.  
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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. Genomgång av ÅÅÅ-Sitz 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar ÅÅÅ-Sitzen. 

Beslut:   

Evenemanget gick bättre än planerat. Respons som givits efteråt har varit positiv och med tanke på att det var få 
som serverade flöt det på tämligen väl. Saker som kan göras bättre till nästa gång, när liknande evenemang ordnas, 
är att fixa en checklista med saker som ska tas med samt minska på den beräknade mängden mat och dryck per 
person. Detta med anledning av att det blev mera mat och dryck över än vad man hade räknat med. 

 



 

3  

7. Wappmiddag 

Den 30.4 anordnar nationerna vid ÅA tillsammans med ÅAS en gemensam middag på Kåren, där saker inför den 
behöver göras. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar wappmiddagen. 

Beslut:   

Jenny redogör för wappmiddagen. Det ÅSL behöver göra inför den är att söka sponsorering och hjälpa till med 
dukningen. Hugo, Josef, Erik och Jenny far dit och hjälper till med dukningen. Förslag på sponsorer som Hugo 
kontaktar är Viking Line, AX3 och Ålandsbanken. 

 

8. Specialföreningsmedel 
Mellan 17.3 och 7.4 har alla specialföreningar vid Åbo Akademi möjlighet att kunna ansöka om 
specialföreningsmedel för att kunna underlätta föreningarnas verksamhet. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar om att söka specialföreningsmedel. 

Beslut:   

Diskussion förs gällande att söka specialföreningsmedel och vad för aktiviteter man skulle kunna söka 
specialföreningmedel för. Ett förslag som ges är att exempelvis fara någon dag till Helsingfors och besöka 
riksdagen och kombinera det med att se på fotboll när något åländskt lag spelar där. Annat förslag som ges är att 
fara på något kulturellt evenemang som exempelvis teater. Till nästa möte får man gärna fundera och komma med 
andra förslag på aktiviteter som det skulle kunna sökas specialföreningsmedel för. 

 

9.  Specialföreningsmässa 
Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar specialföreningsmässan som inträffar den 11.4.  

Beslut:   

Beslutas att ÅSL deltar på specialföreningsmässan. Vem från föreningen som är där på specialföreningsmässan 
beslutas senare. 
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10.  Årsfester 

Föreningen har erhållit inbjudan till vänföreningarna ÅSFH:s och ÖN:s årsfest, vars deadline för anmälan börjar 
närma sig.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar representation till ÖN:s och ÅSFH:s årsfest 

Beslut: 

Till ÅSFH:s årsfest kan eventuellt Erik delta, alternativt någon annan. Deltagande till ÖN:s årsfest fastställs inför 
nästa möte. 

 

11. Traktamente 
Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar traktamente för representation av föreningen vid årsfester.  

Beslut: 

Traktamentet för årsfester fastställs till 40 euro per årsfest, som sedan delas bland representanterna från 
föreningen. 

 

12. Årsfestgåva 
Beslutsförslag: 

Årsfestgåva till årsfest fastställs att ligga på 20 euro. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

13. Evenemangsplanering 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar om att eventuellt anordna flera evenemang under våren. 

Beslut: 

Att hitta ett passande datum under våren för flera evenemang blir svårt då många klubblokaler är fullbokade. 
Förslag ges om det annars skulle gå att ordna något utomhusevenemang. Inget beslut tas kring att ordna något 
ytterligare evenemang, utan kommer någon på förslag till nästa möte behandlas de då. 

 

 



 

5  

14.  Yttrande studiestödslag 

Ålands landskapsregering har skickat ut en begäran om remissyttrande över ett lagförslag om ändring av 
landskapslagen för studiestöd. 

Beslut: 

Beslutas att Hugo skriver ihop ett remissyttrande kring det. 

 

15. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls 30.3. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

16. Övriga ärenden  

Inga övriga ärenden 

 

17. Mötets avslutande kl. 18.06 
  

Hugo Holmberg        Emil Karlsson 
 Ordförande        Sekreterare    

  
__________________________      ___________________________  

 
 
      


