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ÅRSMÖTE
Måndagen den 10.2.2014
Kl. 18.00 i Armfelt, Arken

ÖSTERBOTTNISKA NATIONEN
VID

ÅBO AKADEMI r.f.

Närvarande: Anton Sundqvist, Josefine Lövdahl, Eivor Bäck, Jimmy Nymark, Kim
Björkström, Jenny Miettinen, Mattias Lybäck, Minna Siekkinen, Melina Saari, Anna
Söderlund, Karin Backman, Mikaela Sandberg, Lina Nyman, Amanda Lagerblom, Robin
Nyman, Sandra Blomqvist, Carl-Erik Strandberg, Emilia Kronlund, Carl-Michael Nygård,
Tobias Nygård, Sofia Nordback, Emma Nordberg, Lukas Kjellman, Ida Björkman, Peter
Lindroos, John Kaustinen, Hanna Ingman, Jeremy Nyman, Sara Fagerlund och Alexandra
Sandberg.

PROTOKOLL
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18.07 av Österbottniska Nationens ordförande Lukas
Kjellman.

§2

Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
Mötet konstaterades stadgeenligt och beslutfört.

§3

Godkännande av föredragningslistan
Till föredragningslistan lades paragraf 12 ”Godkännande av reviderad
arbetsordning för förvaltning av Österbottniska Nationens värdepapper” och
paragraf 13 ”Val av medlemmar till förvaltningsnämnden” till.
Föredragningslistan godkändes med dessa ändringar.

§4

Val av ordförande för mötet
Nationsstämman föreslog styrelsens ordförande Lukas Kjellman.
Förslaget godkändes.

§5

Val av sekreterare för mötet
Nationsstämman föreslog styrelsens sekreterare Peter Lindroos.
Förslaget godkändes.
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§6

Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
Nationsstämman föreslog Eivor Bäck och Josefine Lövdahl till både
protokolljusterare och rösträknare.
Förslaget godkändes.

§7

Hermelinordens berättelse över föregående verksamhetsår
Hermelinordens skrifvare 2013 och nuvarande stormästare Mikaela Sandberg
presenterade Hermelinordens berättelse över föregående verksamhetsår.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse över föregående verksamhetsår.
Nationens sekreterare 2013 Tobias Nygård presenterade styrelsens berättelse
över föregående verksamhetsår.
Mindre sakfel och stavfel rättades.
Styrelsens berättelse godkändes med dessa ändringar.

§9

Bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse över föregående verksamhetsår
Nationens skattmästare 2013 Amanda Lagerblom presenterade bokslutet och
verksamhetsgranskningsberättelsen över föregående verksamhetsår.
Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen godkändes.
Alexandra Sandberg och John Kaustinen avlägsnade sig tillfälligt kl. 19.35.
John Kaustinen kom tillbaka kl. 19.37.
Alexandra Sandberg kom tillbaka 19.40.
Sofia Nordback anländer kl. 19.45.

§10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2013
Nationsstämman önskade att nationens styrelse 2013 skulle avlägsna sig
tillfälligt..
Nationens styrelse 2013 avlägsnade sig tillfälligt kl. 19.50.
Ingen i nationsstämman motsatte sig att bevilja styrelsen 2013 ansvarsfrihet.
Styrelsen kallades in igen kl. 19.51.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Nationens ordförande Carl-Erik Strandberg överräckte nationens
ordförandeklubba till nationens ordförande 2014 Lukas Kjellman.

§ 11

Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant för påföljande
verksamhetsperiod
Till styrelsen har följande förslag kommit: Jaana Aaltonen och Anna Österholm
som verksamhetgranskare och Gabriella Bengs som suppleant.
Förslagen godkändes.

§ 12

Godkännande av reviderad arbetsordning för förvaltning av Österbottniska
Nationens värdepapper
Emilia Kronlund presenterade den reviderade arbetsordningen inför
nationsstämman.
Arbetsordningen godkändes.
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§ 13

Val av medlemmar till förvaltningsnämnden
Robin Nyman och Mattias Lybäck anmälde sitt intresse.
Förslagen godkändes.

§ 14

Val av tre medlemmar och en suppleant till nationens stipendiedelegation
Till styrelsen har följande förslag kommit: Eivor Bäck, Karin Backman och
Robin Nyman som ordinarie medlemmar.
Styrelsen föreslog Kristoffer Björkström som suppleant men eftersom han ej var
närvarande kunde han därmed inte väljas.
Anton Sundqvist anmälde sitt intresse till suppleant.
Förslagen godkändes

§ 15

Val av vicevärdinnor och vicevärdar för pågående verksamhetsår
Till styrelsen följande förslag kommit: Louise Båssar och Jimmy Nymark.
Carl-Erik Strandberg ställde upp fram till vårmötet och Melina Saari ställde upp
för höstterminen.
Lukas Kjellman föreslog att fler kan väljas på vårmötet.
Förslagen godkändes.

§ 16

Val av viceklubbhövdingar för pågående verksamhetsår
Till styrelsen har följande förslag kommit: Joni Järvinen, Robert Bamm,
Alexander Fagerholm, Elin Hägglund, Amanda Lagerblom, Anna Söderlund,
Carl-Michael Nygård, och Andreas Granqvist.
Robin Nyman anmälde sitt intresse.
Förslagen godkändes.

§ 17

Val av medlemmar till abiturientkommittén
Till styrelsen har följande förslag kommit: Jenny Miettinen, Victoria Sandberg,
Emma Nordberg, Melina Saari, Minna Siekkinen och Antonia Bondén.
Kim Björkström anmälde sitt intresse.
Sandra Blomqvist och Madelene Berglund föreslogs av Sandra Blomqvist.
Anna Söderlund, Tobias Nygård och Carl-Erik Strandberg anmälde sitt intresse.
Förslagen godkändes.

§ 18

Val av medlemmar till lokalkommittén
Styrelsens förslag var Jimmy Nymark, Emilia Kronlund Robin Nyman och Peter
Lindroos.
Jimmy Nymark konstaterades fungera som ordförande under verksamhetsåret
2014.
Lina Nyman, Carl-Erik Strandberg och Carl-Michael Nygård anmälde sitt
intresse.
Förslagen godkändes.
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§ 19

Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag var att medlemsavgiften fortfarande skall vara 8 euro för
heltermin och 4 euro för halvtermin för studerande och 10 euro för heltermin
och 5 euro för halvtermin för graduerade. Alumnmedlemskapet skall fortfarande
vara 70 euro varav 20 euro är administrativt och 50 euro går till fonder.
Tekniska ändringar i medlemsregistret diskuterades.
Förslag om skild medlemsavgift och avgift för medlemstidningen Blade.
Problem med skild medlemsavgift och tidningsavgift diskuterades.
Ändring av medlemsavgiften för studerande till att vara 8 euro för heltermin och
5 euro för halvtermin föreslogs och valdes att tas upp igen under vårmötet.
Förslaget godkändes.

§ 20

Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Budgeten för verksamhetsåret 2014 presenterades inför nationsstämman av
nationens skattmästare 2014 John Kaustinen.
Budgeten för pågående verksamhetsår godkändes.
Jimmy Nymark lämnade mötet kl. 20.42

§ 21

Övriga ärenden
Ökade kostnader för tryckning och postning av medlemstidningen Blade
diskuterades.
Huruvida halarmärken för evenemang som plättfesten är nödvändigt
diskuterades.
Verksamheten 2014 diskuterades.
Anton Sundqvist anmärkte att enligt ”Reglemente för utmärkelser och
stipendier” ska utdelning av styrelsenålar till nya styrelsemedlemmar ske under
årsmötet.
Kulturkommitténs medlemmar framförde idéer om utveckling av verksamheten
ordnad av kulturkommittén, bland annat kommer vinprovningarnas antal under
verksamhetsåret 2014 utökas och fokusera på olika teman.
Årsfestmarskalk Eivor Bäck informerade om årsfestveckans program.
Hanna Ingman och Sara Fagerlund lämnade mötet kl. 20.49

§ 22

Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 20.51 av mötesordförande Lukas Kjellman

Mötesordförande Lukas Kjellman

Mötessekreterare Peter Lindroos

_______________________________

_______________________________

Protokolljusterare Eivor Bäck

Protokolljusterare Josefine Lövdahl

_______________________________

_______________________________

Datum _______
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