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 Styrelsemöte 9/19 Protokoll 
 
 
 
 
 
 

Plats: Hos Emma Datum: 17.6.2019 Klockslag: 19:00 
 
 
 
 
 
 
 

Närvarande: Ordförande Esther Djupsund  

 Vice ordförande Jonas Fellman 

 Sekreterare Emma Blomqvist  

 Skattmästare Pia Sundqvist  

 Värdinna Elin Williams 

 Sportchef Scott Rosenqvist  

 PR-chef Elizabeth Packalén  

 
 
 

 

1. Öppnande av mötet kl. 19:02 
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2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Esther föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Emma 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 närva-
rande. 

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. 
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Beslutsförslag: 

Meddelandena antecknas till kännedom. 

Meddelanden: 

Inga meddelande  

 

6.1 Post 

På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.  

ingen post har inkommit 

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Reklam från Åbo Svenska Teatern  

 

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Pia meddelar att det ekonomiska ser bra ut.  

 

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

Inbjudningar: 

Inga inbjudningar har inkommit 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut:  

Inga inbjudningar. 

 

8. Sommarträff 
Planering av sommarträff, aktiviteter, plats och mer exakt tidpunkt för träffen beslutas. 
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Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om sommarträffen.  

Beslut: 

Kommer hållas fredagen den 5 juli kl. 19. Häng med kubb och diverse spel. B-plan lilla holmen.     
 

9. Utvärdering av våren 2019 
Styrelsen utvärderar gemensamt våren som gått. Vad har gått bra och vad kan förbättras ytterligare.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar förbättringsförslag.  

Beslut: 

Våren har känts bra överlag, ska aktivt försöka få med nya ålänningar i föreningen nästa höst.  

 

10. Nästa möte 

Beslutsförslag:  

Nästa möte före skolstarten i augusti hösten 2019. 
 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

11. Övriga ärenden 
 

 

12. Mötets avslutande kl. 19:44 
 

Mötets ordförande:                                                            Mötets sekreterare:  

____________________________                                   _________________________________ 

Esther Djupsund                                                                Emma Blomqvist 


