
 

1. Öppnande av mötet kl. 19:14 

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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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: 

Reklamblad från Åbo Svenska Teater. 

6.2 Ekonomiuppföljning    

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

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

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

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

Inbjudningar:  

Inbjudan till ”framtidsworkshop” gällande ÅA och ÅAS den 1.10 kl 17-19 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Ingen från styrelsen kan delta i workshopen. 

8.  Gulisintagning och middag 
Gulisintagningen sker den 28.9 med början kl 17, efter intagningen, ca kl 19, blir det middag för dem som 
vill delta.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar intagningen och den efterföljande middagen och planerar praktiska detaljer.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 
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9. Halarmärken 
På gulisakademin såldes det sista av ”Issinga jåla” märket. Vi måste ta beslut om huruvida vi ska beställa 
mer märken, om de i så fall ska ha samma design eller om vi ska göra en ny design.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar hur vi ska göra med halarmärkena. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att beställa nya ”Issinga jåla” märken och ett nytt märke med ny design.  

10. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls på 8.10 kl. 18. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

11. Övriga ärenden 
Sommarkväll på Arken evenemang 26 oktober preliminärt  

Evenemang på Skärgårdsbaren - Calja fest  

Evenemang med ÅSFH nästa år  

12. Mötets avslutande kl. 20:34 

Linnea Grönholm                  Pia Sundqvist  
Ordförande                        Sekreterare  

__________________________      __________________________
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