
 

1 

 

 Styrelsemöte 6/20 Protokoll 
 
 

Plats: via Zoom  Datum: 6.4.2020 Klockslag: 19:00 
 
 
 

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. 19.04 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Pia 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.  Vårens program 
På grund av omständigheterna kring COVID-19 och rekommendationer från ÅAS och regeringen kommer 
alla vårens evenemang att skjutas upp. Styrelsen diskuterar alternativa program som kan ordnas under våren 
på distans. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om program som kan ordnas  

Beslut: 

Styrelsen tänker öka sin aktivitet på instagram genom att lägga upp vad styrelsen gör hemifrån (början 
10.4.2020, varannan dag) och laga ”pest eller kolera” som medlemmarna får svara på med frågor angående 
Åland och Åbo. Styrelsen funderar över att ha en picknick för sina medlemmar. Styrelsen diskuterar också att 
ordna en filmkväll för sina medlemmar via Zoom och en sammankomst via Zoom för sina medlemmar där 
man pratar och umgås via videosamtal.  

Styrelsen tänker fixa en omröstning på sociala medier för att se vilket evenemang som medlemmarna är mest 
intresserade av.  

 

8. Nytt halarmärke 
Styrelsen diskuterar om att införskaffa ett nytt halarmärke. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om designen och varifrån halarmärket beställs  
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Beslut: 

Designen på halarmärket skulle vara en bild på Sveriges flagga och Ålands flagga med texten ”can I copy your 
homework? Yeah just change it up a bit so it doesn’t look obvious you copied”. Måtten på halarmärket kommer 
att vara 7x7cm och styrelsen beslutar att beställa 100st halarmärken. 

 

9. Stallhagen-märken 
ÅSL har ett Stallhagen-märke som medlemmar har fått när de har klarat 111-klubben. Det har kommit som 
förslag att Stallhagen-märket ska börjas säljas, eftersom ingen har klarat 111-klubben på flera år.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen beslur om man ska börja sälja Stallhagen-märket.  

Beslut: 

Styrelsen beslutar att börja sälja föreningens Stallhagen-märke för 3€/st men bara till föreningen medlemmar 
eftersom det finns ett begränsat antal märken.  

 

10. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls den 27.4 kl. 19.00  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

11. Övriga ärenden 
Styrelsemedlemmarna som medverkade i möte om Nationernas middag via Zoom 1.4.2020 uppdaterar resten 
av styrelsen om det som diskuterades. 

 

12. Mötets avslutande kl. 19.57 
 

Pia Sundqvist    Elizabeth Packalén 
Ordförande      Sekreterare   

 
__________________________   ___________________________ 
     


