
 

1. Öppnande av mötet kl. 15:05 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Linnea föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Pia föreslås som mötessekreterare. 
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Närvarande: Ordförande Linnea Grönholm
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Sekreterare Pia Sundqvist
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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 aktuella meddelanden.    

6.1 Post 

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

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Ingen inkommen post. 

6.2 Ekonomiuppföljning    

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Skattmästare var inte på plats, en uppdatering kommer i januari.  

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 har inkommit. 

8.  Utvärdering av julfesten 
Styrelsen diskuterar julfesten som ägde rum den 7.12 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar julfesten 

Beslut:  

Styrelsen diskuterade julfesten och konstaterade att den var lyckad. 

9. Abi-dagen 
I samband med UniYh-dagen för abiturienter den 18 januari kommer ÅSL traditionsenligt ordna en middag 
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samt resan för de åländska abiturienter. 

Beslutsförslag: 

Genomgång av vad som ännu behöver fixas inför abi-dagen 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

10. Utvärdering av året som gått  
Detta är det sista mötet för styrelsen- 18 så därför utvärderar vi året som gått. 

 Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar vad man lyckats med under året och vad som kan göras bättre till kommande år 

Beslut:  

Styrelsen anser att det har varit ett lyckat styrelseår. Man hoppas att nästa styrelse ska marknadsföra 
evenemangen mera och göra en enkät om vad medlemmarna vill ha för evenemang, och ha regelbundna 
mötestider.  

11. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

12. Mötets avslutande kl. 15:31 

Linnea Grönholm    Pia Sundqvist  
Ordförande          Sekreterare  

__________________________   __________________________ 
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