
 

1 

 

 Styrelsemöte 9/20 Protokoll 
 
 
 

Plats: via Zoom  Datum: 26.8.2020 Klockslag: 20:30 
 
 
 
 

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. 20:32 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Pia föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Ebba 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 till föreningen   
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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 till föreningen 

 

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Elin har uppdaterat om det ekonomiska läget som ser stabilt ut. 

 

7.  Guliskubb  
Traditionsenligt anordnar ÅSL ett tillfälle då man träffar de nya gulnäbbarna för att informera om ÅSL och 
dess verksamhet.   

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar plats och tid för guliskubben 

Beslut: 

Styrelsen beslutar preliminärt datum och tid 9.9.2020 kl.18 i Arken-parken, föreningen bjuder på något ätbart. 

 

8. Gulisintagning 
Gulisintagningen kommer i år att anordnas tillsammans med NN och ÅsNa 24.9. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar aktiviteter och möjliga punkthållare.   

Beslut: 

Ingen gulismiddag anordnas på grund av den rådande situationen. Pia, Ebba, Jonathan och Petronella deltar i 
planeringsgruppen med de andra nationerna.  
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9. Intagningar 
ÅSL kommer tillsammans med de andra nationerna att hålla punkter på följande föreningars intagningar: 
Merkantila Klubben (1.9), Statsvetenskapliga Klubben (2.9), Biologica (2.9), Kemistklubben (3.9), 
Humanistiska föreningen (8.9) och Österbottniska Nationen (17.9). 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om vilka som kan delta på intagningarna som punkthållare. 

Beslut: 

Ebba, Elin och Petronella deltar på Merkantila Klubbens intagning. Ebba och Petronella deltar på 
Statsvetenskapliga klubbens intagning. Jenny och Pia deltar på Biologicas intagning. Pia och Elin deltar på 
kemistklubbens intagning. Elisabeth och Jonathan deltar på Humanistiska föreningens intagning. Pia och 
Petronella deltar på Österbottniska Nationens intagning.  

 

10. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls på Zoom 7.8.2020 kl. 18.00  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

11. Övriga ärenden 
Beställning av arkivboxar krävs till nya arkivet.  

Föreningens hemsida går ut och behöver uppdateras, offert från Ålcom undersöks. 

Promotering av Åland 100 diskuteras och undersöks till nästa möte.  

Samarbete med Bärkraft diskuteras.  

 

12. Mötets avslutande kl. 21:18 
 

Pia Sundqvist    Ebba Molinder  
Mötesordförande     Mötessekreterare   

 
__________________________   ___________________________ 


