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NN vid Åbo Akademi r.f. 

Protokoll 

Höstmöte 

När: 10.10.2017 kl. 18.00 

Var: ASA A120 stora auditoriet, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo 

Närvarande: Sebastian Sandström, Anni Rönnberg, Julia Kortelainen, Miika Alhopuro, Anna 

Oksanen, Sebastian Stjernvall, Patrick Schubert, Topias Mannisto, Gillan Suvisaari, Harri Valo, 

Emma Lundström, Johnny Graeffe, Vanessa Westerlund, Lisa Forss, Johannes Nystén, Peter 

af Hällström, Michael Ekebom, Andreas Johansson, Henrik Lemström, Richard Backman, Eva 

Krolla, Madeleine Ringbom, Felix Räykkylä, Henrik Ståhl. 
 

 

 

 

Ärenden:  

1. Mötets öppnande 

- Mötet öppnades klockan 18.11 

 

2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

- Kallelse till föreningsmöte utfärdas senast sju dagar före mötet till föreningens 

medlemmar genom ett kallelsebrev per e-post. (Stadgar för NN vid Åbo 

Akademi r.f. §15)  

 

- Kurator Sebastian Sandström konstaterade att kallelsen hade gått ut 

2.10.2017.  

- Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

3. Val av ordförande för mötet 

- På förslag av Julia Kortelainen valdes Sebastian Sandström till ordförande för 

mötet 

 

4. Val av sekreterare för mötet 

- På förslag av Sebastian Sandström valdes Julia Kortelainen till sekreterare för 

mötet.  
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5. Val av två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare för mötet 

- På förslag av Andreas Johansson valdes Johannes Nystén till 

protokolljusterare och rösträknare för mötet.  

- På förslag av Johannes Nystén valdes Andreas Johansson till 

protokolljusterare och rösträknare för mötet.  

 

6. Fastställande av föredragningslistan 

- Sekreterare Kortelainen föreslog att man i punkt 10 lägger till “och 

Samkvämsutskottet” i slutet av meningen.  

- Föredragningslistan godkändes med ovannämnda ändringar.  

 

7. Godkännande av vårmötets protokoll  

- Anni Rönnberg påpekade att i punkt 9 är Miranda Geusts namn felskrivet. 

Skall ändras från Guest till Geust.  

- Nationen godkände vårmötets protokoll med ovannämnda ändringar.   

 

        (Henrik Ståhl anlände 18.16) 

8. Fastställande av årsfestens resultat 

Årsfestmarskalk Gillan Suvisaari redogör för årsfesten och dess resultat. 

- Årsfestmarskalk 2017 Gillan Suvisaari kom fram för att presentera årsfestens 

resultat.  

- Suvisaari började med att konstatera att de har haft lite tekniska problem i 

upplägget av resultatet och därför är den inte gjord med Excel. Skattmästare 

Alhopuro tillade till detta att han inte fick resultatet och stämma i Excel.  

- Skattmästare Alhopuro fortsatte med att visa tabellen över alla inkomster och 

utgifter från årsfesten, och att resultatet för tillfället är 16,98€ på plus. 

- Vanessa Westerlund frågade vad som finns på årsfestkontot för tillfället, till 

vilket Skattmästare Alhopuro svarade att saldot för tillfället är 931,17€.  

- Skattmästare Emeritus Ekebom frågade ifall alla utgifter och intäkter är 

realiserade, dvs. om det ännu finns några räkningar som skall betalas eller 

spons som skall komma in. Till detta svarade Skattmästare Alhopuro att det 

aldrig har kommit en räkning från sillislokalen, vilken borde vara kring 300€. 

Dessutom fattas sponsen på 700€ från nattklubben The Monkey, men den 

kommer nationen troligtvis inte få eftersom nattklubben gick i konkurs. 

Skattmästare Alhopuro har däremot sökt kompensation från konkursboet, 

men anser inte det vara troligt att nationen får något därifrån. Således 

kommer årsfestens resultat troligtvis bli negativt.  
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- Vanessa Westerlund frågade ifall det finns stora skillnader till 

tidigare år, till vilket Skattmästare Alhopuro och Gillan Suvisaari svarade att 

det inte finns.  

- Skattmästare emeritus Ekebom påpekade att man bör senast i slutet av året 

göra en post om sillisräkningen. Även Johannes Nystén påpekade att man bör 

kontakta lokalen också med tanke på att eventuellt hålla en sillis där något 

annat år.  

- Gillan Suvisaari nämnde dessutom att årsfesten hade 138 deltagare och 

sillisen 142, vilket var väldigt bra speciellt med tanke på att det var 

jubileumsår förra året.  

 

- Förslag: Nationen godkänner årsfestens resultat med Skattmästare emeritus 

ändringsförslag om att göra en post om sillisräkningen. 

 

- Beslut: Nationen godkände årsfestens resultat med ovannämnda ändring.  

 

9. Val av årsfestmarskalk för 2018 

Årsfestmarskalken väljs på höstmötet men inför ett jubileumsår kan ytterligare 

en väljas och då väljs marskalkerna redan på vårmötet. Årsfestmarskalken bär 

huvudansvaret för planeringen och förverkligandet av årsfesten samt fungerar 

som ordförande och sammankallare för årsfestkommittén. Årsfestmarskalken 

skall till sin efterträdare lämna ett testamente. (Arbetsordning för NN vid Åbo 

Akademi r.f. § 17.2) 

- Förslag: Nationen utser en ny årsfestmarskalk för verksamhetsåret 2018. 

 

- Gillan Suvisaari nominerade Anna Oksanen 

- Anna Oksanen svarade tveksamt.  

- Anni Rönnberg föreslog att Emma Lundström ställer upp som årsfestmarskalk 

tillsammans med Anna Oksanen.  

- Emma Lundström var tveksam och Vanessa Westerlund påpekade att det på 

ett icke-jubileumsår egentligen endast bör finnas en marskalk.  

- Anna Oksanen ställde således upp ensam som årsfestmarskalk.  

 

- Beslut: Anna Oksanen utsågs till årsfestmarskalk för verksamhetsåret 2018.  

 

10. Förslag till nya medlemmar till PR utskottet och samkvämsutskottet 

- Förslag: Nationen väljer in nya medlemmar som visat intresse för utskotten 

 

- PR-chef Stjernvall nominerade Nikolai Abrahamsson till PR utskottet.  
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- Nikolai Abrahamsson var inte på plats men PR-chef Stjernvall 

intygade att han vill ställa upp. Abrahamsson har nämligen hjälpt PR utskottet 

redan tidigare.  

- Värdinna Oksanen föreslog Eva Krolla till Samkvämsutskottet  

 

- Beslut: Nikolai Abrahamsson valdes till PR utskottet och Eva Krolla valdes till 

Samkvämsutskottet.  

 

11.  Nationens tillstånd 

Styrelsen meddelar om hur verksamheten fortskridit hittills. 

- Kurator Sandström berättade att som redan tidigare meddelats så har före 

detta samarbetspartnern The Monkey gått i konkurs, vilket ledde till att 

styrelsen blev lite i knipa angående de budgeter som var planerade efter 

deras avtal. Nationen hann nämligen inte få in de avtalade sponsorpengarna 

före konkursen. The Monkeys restaurangchef Mikko Rannikko blev efter 

konkursen flyttad över till nattklubben Venus. Venus erbjöd nationen ett nytt 

kontrakt, men styrelsen ansåg inte detta vara fördelaktigt och tackade nej.  

- Kurator Sandström fortsatte med att berätta att styrelsen har varit mycket i 

kontakt med Skärgårdsbaren för att få dem till ny samarbetspartner, och nu 

håller de på att sätta ihop ett kontrakt. Termerna för kontraktet är redan 

diskuterade och styrelsen ansåg detta kontrakt vara mycket fördelaktigt för 

nationen. Skärgårdsbaren kommer alltså att bli nationens nya 

samarbetspartner.  

- Sekreterare Kortelainen berättade att nationen har under hösten fått cirka 40 

nya medlemmar och att medlemsantalet för tillfället rör sig kring 200.  

- Andreas Johansson frågade om läget med ABI-mässan, till vilket Prokurator 

Rönnberg svarade att det redan finns bra med anmälningar. Planerandet är 

också i full gång.  

- Skattmästare emeritus Ekebom frågade vad läget är med Åbo Akademis spons 

för ABI-mässan, till vilket Prokurator Rönnberg svarade att Åbo Akademi har 

lovat att de sponsrar, men styrelsen har inte ännu fått en exakt summa.  

- Richard Backman som är med i Hembygdsutskottet berättade att det är svårt 

att uppskatta kostnaden för bussar och hotell före man vet hur många som 

deltar, men att intäkterna och kostnaderna borde gå ihop bra.  

- Vanessa Westerlund frågade hur nationens ekonomi ser ut, till vilket 

Skattmästare Alhopuro berättade att nationen förlorade ungefär 1 200€ på 

The Monkeys konkurs, men att Back to School som ordnades på 

Skärgårdsbaren 7.9 räddade budgeten och för tillfället ser ekonomin bra ut.  

- Skattmästare emeritus Ekebom frågade hur det går med indrivna skulder, till 
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vilket Skattmästare Alhopuro svarade att en är indriven, men 

att det inte finns så mycket att driva in för tillfället.  

  

12.  Meddelanden 

- Kurator Sandström påpekade att det finns många tidigare medlemmar som 

inte har förnyat sitt medlemskap och uppmuntrade att de som känner någon 

som inte förnyat sitt medlemskap skall påminna den. Alla vars medlemskap 

gick ut i höst har redan fått ett påminnelsemejl som Sekreterare Kortelainen 

skickade ut.  

- Kurator Sandström påminde dessutom de närvarande om alla kommande 

evenemang: Herrmiddagen 19.10, ABI-mässan 28–29.10, Vintasting 1.11 och 

Nationernas sitz 9.11.  

- Kurator Sandström berättade att Nationernas sitz kommer att ske på T-talo 

och ha 200 platser. Johannes Nystén frågade när anmälan öppnar, till vilket 

Kurator Sandström svarade att Nationskommitén som planerat evenemanget 

kommer att ha ett möte snart där de finslipar detaljerna, men att 

informationen kommer ut snarast.  

- Andreas Johansson frågade om vem som får delta Värmlands Nations 

Älggasque och Göteborgs Nations 350-års jubileum, till vilket Kurator 

Sandström svarade att alla medlemmar får delta i Älggasquen men att endast 

styrelsen har blivit bjuden till Göteborgs Jubileum.  

- Skattmästare Alhopuro tillade att han har mejlat Värmlands Nation angående 

detaljerna kring Älggasquen men inte ännu fått svar. Han påpekade även att 

det kommer att ordnas en koordinerad båtresa dit som vanligt.  
 

13. Övriga ärenden 

- Topias Mannisto berättade att Göteborgs Nation har lämnat kvar en del saker 

efter sig och att de finns i kansliet, det är lite kläder och ett par skor.  

- Prokurator Rönnberg påpekade att Hembygsutskottet är väldigt litet i år så 

frivilliga får gärna hjälpa till med ABI-mässan 28.10.  

 

14. Mötets avslutande 

- Mötet avslutades klockan 18.44 

 

______________________________                    ______________________________ 

 Sebastian Sandström, Kurator 2017                       Julia Kortelainen, Sekreterare 2017 

 

 

______________________________                   _______________________________ 

Johannes Nystén, Protokolljusterare               Andreas Johansson, Protokolljusterare  


