Styrelsemöte 5/19

Plats: Specialföreningskansliet

Närvarande:

Datum: 11.3.2019

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. 18:34
2. Val av mötesordförande
Beslutsförslag:

Esther föreslås som mötesordförande.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.
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Protokoll

Klockslag: 18:30

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 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.
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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:

Rullande bokföringen löper på bra, inget anmärkningsvärt att notera.

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

Dendriticum XLIX cocktailparty på Skärgårdsbaren 23.3 (sista anmälningsdag och betalningsdag 16.3)
Quantum 45-årsfest 6.4 (anmälning och betalning senast 23.3).
Biljetter till Axelbandets årskonsert den 23.3.
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande.
Beslut:

Jonas kollar om han har möjlighet att fara på Quantums årsfest. Ingen i styrelsen har tyvärr möjlighet att
närvara på Dendriticums årsfest men skickar en hälsning. Joakim Wennström representerar ÅSL på Axelbandets konsert.

8. Specialföreningsmässa
ÅSL deltar i specialföreningsmässan 2.4 på Kåren. Mässan är ett tillfälle för ÅAS specialföreningar att visa
sin verksamhet, sälja produkter och locka nya medlemmar till föreningen.
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Beslutsförslag: Det diskuteras vilka från styrelsen som kan delta i evenemanget, och om vi borde satsa på att

marknadsföra någon produkt extra mycket, förslagsvis vårt nya P Holm märke.
Beslut: Styrelsen gör upp ett schema när var och en från styrelsen är på plats. Alla märken kommer vara till

försäljning.

9. Nästa möte
Beslutsförslag:

Måndagen den 25.3 18:30.
Beslut:

Enligt beslutsförslag.

10. Övriga ärenden
- Esther har varit på möte med Veera Julin på Kåren tillsammans med de andra nationerna angående Wappmiddagen. Esther informerar resten av styrelsen om läget inför Wappmiddagen.
- Styrelsen skall anordna ett besök till Åbo Svenska Teater för sina medlemmar för att se pjäsen Främlingen.
Anmälan till evenemanget har stängt och styrelsen diskuterar praktiska aspekter inför besöket 15.3.
- Skicka hälsning till Nyländska nationen, Åländska Studentföreningen i Helsingfors, samt Vocalis då vi ej
kan medverka på deras årsfester.

11. Mötets avslutande kl. 18:58
Mötets ordförande:

Mötets sekreterare:

________________________

_________________________________

Esther Djupsund

Emma Blomqvist
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