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 Styrelsemöte 13/19 Protokoll 
 
 
 

Plats: Hos Esther Datum: 23.10.2019 Klockslag: 18:00 
 
 
 
 

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. 18:02 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Esther föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Elin 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. 

Beslutsförslag: 

Meddelandena antecknas till kännedom. 

Meddelanden: 

Inga meddelande. 
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6.1 Post 
På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.  

Inbjudan Lambskalle Gasque från Gotlands nation i uppsala 

Inbjudan till Merkantila klubbens årsfest samt Kemistklubbens årsfest 

Lambskallet tidning 

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Enligt beslutsförslag 

 

6.2 Ekonomiuppföljning    

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Det ekonomiska läget ser bra ut.  

 

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

Inbjudningar: 

Inbjudan Lambskalle Gasque från Gotlands nation i Uppsala 12.11 

Inbjudan till Merkantila klubbens 91 år, 23 november 

Inbjudan till Kemistklubbens årsfest 96 år, 9 november 

Inbjudan till Humanistiska föreningens årsfest 16 november -92 år.  

Inbjudan till Östra finlands nations årsfest 52 år, 26.10  
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Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Elin kan kanske representera ÅSL på Merkantila klubbens årsfest, resterande årsfester kan ingen tyvärr närvara 
på. 

 

8. Nationernas middag 
Styrelsen går igenom det som hittills beslutats på de gemensamma mötena angående nationernas middag. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar evenemanget 

Beslut:  

Pia och Esther säljer biljetter, hela styrelsen jobbar under middagen. Jonas sångleder eventuellt.   

 

9. Julfest 
Studentlaget anordnar sin årliga julfest i december. 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar datum och arrangemang för evenemanget som troligtvis skall anordnas på K. 

Beslut:  

Antingen 12.12 eller 13.12, Scott är tomte. 

 

10. Glöggrundan biljetter 
Studentlaget har fått 28 biljetter till Glöggrundan att distribuera ut till sina medlemmar, 15 till Apollo och 13 
till Aalto.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar hur vi skall sälja biljetterna till medlemmarna, Esther föreslår via en anmälnings-blankett 
på nätet.  

Beslut:  

Biljetterna kommer komma till försäljning via en anmälningsblankett 28.10  
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11. Besök till Ålands Lyceum 
Styrelsen skall besöka Ålands lyceum 16.12 

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar vem som kan delta i besöket. Eventuellt kan Esther, Elin, Pia, Scott och Lucas närvara.   

Beslut: 

Enligt beslutsförslag.  

 

12. Nästa möte 

Beslutsförslag:  

6.11 19:00 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

13. Övriga ärenden 
 

 

 

14. Mötets avslutande kl.18:42 
 

Mötets ordförande:                                                                Mötets sekreterare:  

____________________________                                   _________________________________ 

Esther Djupsund                                                                 Elin Williams 

 

 

 

 


