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 Styrelsemöte 7/21 Protokoll 

 

 

Plats: via Zoom  Datum: 11.10.2021 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. 19.06 

 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Ebba föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Måns 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.  Informationsbesök till Ålands Lyceum 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om vem som deltar och vilken tidpunkt alla kommer dit. 

Beslut:  

Ebba, Jonathan och Hugo beger sig till lyceet för att mingla med abiturienter till matsalen. Ebba, Jenny och 

Hugo presenterar Åbo som studiestad åt abiturienterna på informationstillfället. 
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7. Nationernas gulisintagning 2021 utvärdering 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur vi tycker att gulisintagningen gick.  

Beslut: 

Feedback som gulisar hade fört fram var att fler från Nationerna borde ha deltagit i evenemanget.  

8. Gulnäbbsakademi 26.10 

Gulnäbbsakademin får anordnas igen detta år och infaller den 26.10 kl 17.00-19.00 på Kåren 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande och vem som gör vad.  

Beslut: 

d. Ebba, Jonathan, Josef och Jenny deltar. Ebba och Jonathan kommer dit lite tidigare och fixar upp bord och 

försäljning (sångböcker, medlemskap, halarmärken och nationsband till salu). Josef och Jenny ansluter sig 

efter halva tiden då Ebba och Jonathan avlägnsar sig. Därefter plockar Josef och Jenny undan allt och för 

sakerna dit de ska efter att gulnäbbsakademin avlsutats. 

9. Abi-evenemang i samband med UniYH-dagen 12.11 

I år anordnas UniYH-dagen 12.11 och ÅSL brukar anordna tillfällen för abiturienterna att komma och uppleva 

Åbos studieliv, i form av en frukost när de kommer från färjan och sen en middag med program på kvällen. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om anordnande av evenemang. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna planering av resa åt abiturienter samt ordnandet av frukost vid ankomst på 

morgonen samt ordnandet av program på kvällen åt abiturienter med andra studerande. 

10. Inbjudningar 

Flera årsfester för föreningarna anordnas under hösten. Inbjudan har kommit från SF-klubbens samt 

Nyländska nationens årsfester. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar representation och traktamente. 

Beslut: 

Josef deltar på SF-klubbens årsfest. Deltagandet till Nyländska nationens årsfest fastställs senare. 
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11. Traktamentet 

Flera årsfester för föreningarna anordnas under hösten.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar traktamente för representation av föreningen vid årsfester. 

Beslut: 

Traktamentet för årsfester fastställs till 50€ per årsfest, som sedan delas bland representanterna från 

föreningen. 

12. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls under på Zoom 18.10 kl. 20.30 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

 

13. Övriga ärenden 

Styrelsen 2022 diskuterades. 

 

14. Mötets avslutande kl. 20.54 

 

Ebba Molinder    Måns Mansén  

Ordförande      Sekreterare   

 

__________________________   ___________________________  


