VÅRMÖTE
Tisdagen den 23.4.2013
Kl. 19:00 i Auditorium Armfelt, Arken

ÖSTERBOTTNISKA NATIONEN
VID

ÅBO AKADEMI r.f.

PROTOKOLL
Närvarande: Sofia Rosendahl, Carl-Michael Nygård, Kristoffer Björkström, Jeremy Nyman, Emilia
Kronlund, Gabriella Bengs, Cecilia Häggman, Sebastian Lövdahl, Anton Sundqvist, Ingeborg
Lindeman, Josefine Lövdahl, Matilda Grindgärds, Eivor Bäck, Jimmy Nymark, Gerda Kraemer,
Sara Fagerlund, Johan Helsing, Robin Nyman, Kim Björkström, Carl-Erik Strandberg, Marie
Nyberg, Tobias Nygård, Amanda Lagerblom, Sofia Nordback, Anna Söderlund, Pauliina RintaJouppi och Karin Backman.

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 19.17 av nationens ordförande Carl-Erik Strandberg.

§2

Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
Mötet konstaterades stadgeenlig och beslutför.

§3

Godkännande av föredragningslistan
§ 18 Val av kvinnlig motionsansvarig hade tillsats innan mötet. Föredragningslistan
godkändes med denna ändring.

§4

Val av ordförande för mötet
Styrelsens ordförande Carl-Erik Strandberg föreslogs som ordförande för mötet.
Förslaget godkändes.

§5

Val av sekreterare för mötet
Styrelsens sekreterare Tobias Nygård föreslogs som sekreterare för mötet. Förslaget
godkändes.

§6

Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet
Jimmy Nymark och Josefine Lövdahl föreslogs som såväl protokolljusterare som
rösträknare för mötet av Emilia Kronlund. Förslagen godkändes.

§7

Val av nationens fanbärare
Till styrelsen har följande förslag kommit: Janika Hinders och Jeremy Nyman.
Förslagen godkändes.

§8

Val av nationens sångledare
Till styrelsen har följande förslag kommit:
Anton Sundqvist och Gerda Kraemer som ordinarie och Sofia Rosendahl som
suppleant.
Förslagen godkändes.
Robin Nyman anlände till mötet klockan 19.20.

§9

Val av årsfestmarskalk
Till styrelsen har inga förslag kommit.
Jimmy Nymark, Josefine Lövdahl, Anton Sundqvist, Matilda Grindgärds, Amanda
Lagerblom, Kristoffer Björkström, Carl-Michael Nygård och Emilia Kronlund
föreslogs. Samtliga tackade nej.
Ärendet tas upp på nytt på höstmötet.

§ 10

Val av medlemmar till årsfestkommittén
Till styrelsen har följande förslag kommit: Sara Fagerlund och Jimmy Nymark.
Förslagen godkändes.
Övriga förslag:
Jeremy Nyman och Matilda Grindgärds föreslogs av Sebastian Lövdahl.
Eivor Bäck föreslogs av Gerda Kraemer.

Josefine Lövdahl, Gerda Kraemer och Sofia Rosendahl föreslogs av Matilda
Grindgärds.
Förslagen godkändes.

§ 11

Val av pidroturneringsdragare
Till styrelsen har inga förslag kommit.
Inga personer valdes.
Enligt Anton Sundqvist borde de som senast vann frågas.
Ärendet tas upp på nytt på höstmötet.

§ 12

Val av revydragare
Till styrelsen har följande förslag kommit: Carl-Erik Strandberg.
Förslaget godkändes.
Övriga förslag:
Anton Sundqvist anmälde sitt intresse.
Carl-Michael Nygård föreslogs av Carl-Erik Strandberg.
Förslagen godkändes.
Kristoffer Björkström föreslogs av Carl-Erik Strandberg men han tackade nej.
Carl Erik Strandberg föreslår att flera kan väljas in på höstmötet.
Förslaget godkändes.

§ 13

Val av chefredaktör för Blade
Till styrelsen har inga förslag kommit.
Övriga förslag:
Jimmy

Nymark

och

Johnny

Östman

Båda tackade nej ifall övrigt intresse fanns.
Carl-Michael Nygård anmälde sitt intresse.
Förslaget godkändes.

§ 14

Val av sommarträffsansvariga
Till styrelsen har följande förslag kommit:
Jimmy Nymark och Gabriella Bengs.
Förslagen godkändes.
Övriga förslag:

föreslogs

av

Anton

Sundqvist.

Karin Backman och Carl-Michael Nygård föreslogs av Gabriella Bengs.
Förslagen godkändes.
Pauliina Rinta-Jouppi föreslogs av Josefine Lövdahl men tackade nej.
Jeremy Nyman föreslogs av Jimmy Nymark men tackade nej.

§ 15

Val av manlig motionsansvarig
Till styrelsen har inga förslag kommit.
Robin Nyman föreslogs av Carl-Erik Strandberg men tackade nej.
Jimmy Nymark föreslogs av Anton Sundqvist.
Förslaget godkändes.

§ 16

Val av medlemmar till alumnnämnden
Till styrelsen har följande förslag kommit:
Linda Sundell och Markus Heikkilä.
Förslagen godkändes.
Kim Björkström anlände till mötet klockan 19.33.

§ 17

Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till höstmötet
Verksamhetsplanen presenterades av styrelsens sekreterare Tobias Nygård.
Felnoteringar:
Idrott nämns inte för december.
Nationsstämman frågade vad uölfestivalen är. Styrelsens ordförande Carl-Erik
Strandberg förklarade.
Verksamhetsplanen godkändes.

§ 18

Val av kvinnlig motionsanvarig. Till styrelsen har följande förslag kommit:
Minna Siekkinen.
Förslaget godkändes.

§ 19

Av styrelsen till vårmötet hänskjutna ärenden
1. Nya medlemmar till abiturientkommittén
Till styrelsen har följande förslag kommit: Janika Hinders, Michelle Sjögård,
Matilda Grindgärds och Jenna Tuominen.

Förslagen godkändes.
Övriga förslag: Kim Björkström föreslogs av Anton Sundqvist.
Förslaget godkändes.
2. Nya medlemmar till lokalkommittén
Till styrelsen har inga förslag kommit.
Övriga förslag:
Robin Nyman anmäler sitt intresse.
Förslaget godkändes
3. Nya medlemmar till arkivkommittén
Till styrelsen har inga förslag kommit.
Kristoffer Björkström och Eivor Bäck föreslogs av Cecilia Häggman.
Förslagen godkändes.
Johan Helsing lämnar mötet klockan 20.11.

§ 19

Övriga ärenden
-Uppdatering av hemsidan
Styrelsen meddelade att hemsidan ska uppdateras och nationsstämman tillfrågades
vad de vill ha ändrat i hemsidan. Följande förslag presenterades: bilder skall vara
lösenordsskyddade, ordförandes telefonnummer bör finnas, i e-postadresser borde
snabel-a användas istället för @ för att undvika spam, händelsekalendern borde
förbättras, problem med flikar som bör lösas, behåll nationens färger.
Följande förslag presenterades också: sitzanmälning istället

för

biljettförsäljning.

Styrelsen meddelar att biljetter har använts för att det annars är problem med folk som
anmäler sig utan att dyka upp och därmed går nationen miste om inkomster.
Följande förslag presenterades också: information om funktionärsposter borde finnas.
Jimmy Nymark meddelar att han har en lista som han ska skicka till styrelsen.
-Emilia Kronlund meddelar att nationen har fått 400 € för underhåll av fanan.
-Frågan om årsfestekonomin och sponsorer togs upp. Kontaktpersonen bör påminna
om sponsoren inte har betalat.
-Förvaltningsnämnden
Möjligheten att tillsätta en förvaltningsnämnd diskuterades. Ett förslag är att det är
bättre att en nämnd fattar beslut än en enskild person, då skulle en nämnd istället för

en enskild person vara ansvarig vid eventuella placeringar. Stadgarna behöver inte
ändras för att tillsätta en nämnd men arbetsordningen bör uppdateras. En nämnd
kunde tillsättas på höstmötet. Nationsstämman är positiv till detta.
-Styrelsenålar
Anton Sundqvist meddelar att design har gjorts för styrelsenålar. Troligen kommer
200 stycken att beställas. Styrelsen har ansökt om specialföreningsmedel för detta
ändamål.
-Matrikeln
Matrikeln diskuterades. Det är en elektronisk matrikel där man ser vad tidigare
medlemmar har gjort. Matrikeln kunde ordnas i samband med uppdateringen av
hemsidan. Detta är ett äldre nationsbeslut enligt Jimmy Nymark.
-Budgetuppföljning
Budgetuppföljning diskuterades. Budgetuppföljning utförs vid behov. Emilia
Kronlund meddelar att nationsbeslut är nödvändigt om budgeten har överskridits.
§ 20

Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 20.16 av mötesordförande Carl-Erik Strandberg.

Mötesordförande Carl-Erik Strandberg

Mötessekreterare Tobias Nygård

_______________________________

_______________________________

Protokolljusterare Josefine Lövdahl

Protokolljusterare Jimmy Nymark

_______________________________

_______________________________

Den 11 november 2013

