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NN vid Åbo Akademi r.f. 

Protokoll 

Vårmöte 

När: 18.4.2017 kl. 18.00 

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

Närvarande: Sebastian Sandström, Julia Kortelainen, Miika Alhopuro, Anna Oksanen, 

Sebastian Stjernvall, Patrick Schubert, Emma Lundström, Alexander Blomqvist, Harri Valo, 

Saskia Währn, Peter af Hällström, Henrik Ståhl, Daiana Pribytkova, Gillan Suvisaari, Nikolai 

Abrahamsson.  

 

Ärenden:  

1.  Mötets öppnande 

- Mötet öppnades klockan 18.05 

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 

11.4.2017.  

- Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

3. Godkännande av föredragningslistan 

- Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 

4. Val av ordförande för mötet 

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

mötet.  

5. Val av sekreterare för mötet 

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

mötet.  
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6. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet. 

- På förslag av Sebastian Sandström valdes Peter af Hällström och Henrik Ståhl 

till protokolljusterare och rösträknare för mötet.  

7. Godkännande av protokoll från revisionsmötet 22.2.2017  

- Revisionsmötets protokoll godkändes utan ändringar.  

8. Alumninitiativet 

 
Under året har styrelsen funderat på hur man skulle aktivera Nyländska alumner. För 

fortsatt arbete av fortlöpande årligt program skulle en arbetsgrupp tillsättas för att 

undersöka intresse och verkställa programmet. 

- Detta initiativ skulle vara mindre selektivt än gastarna, alla före detta 

medlemmar skulle få möjligheten att vara med. Verksamheten skulle ske på 

alumnernas egna initiativ med hjälp av styrelsen och gastarna.  

- Det ordnas eventuellt ett alumnevenemang redan under 2017. Kurator 

Sandström, Marina Stenbäck och Johannes Nystén har redan börjat planera. 

  

- Förslag: Nationen tillsätter en arbetsgrupp med Kurator Sandström, Marina 

Stenbäck och Johannes Nystén för att arbeta mot en alumniverksamhet.  

- Beslut: Det ovannämnda förslaget godkändes enhälligt.  

9. Val av nya medlemmar till PR-utskottet samt layoututskottet 
 
Förslag: Nationen väljer in nya medlemmar som visat intresse för utskotten. 

- PR-chef Stjernvall föreslog att Michael Ekebom väljs in till PR-utskottet och 

Miranda Geust till layoutgruppen. 

 

- Förslag: Michael Ekebom och Miranda Geust väljs in till PR-utskottet 

respektive layoutgruppen.  

 

- Beslut: Det ovannämnda förslaget godkändes enhälligt.  
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10.  Meddelanden 

● Kommande evenemang 

-Kurator Sandström berättade att de kommande evenemangen är en sitz hos 

Nylands Nation 21.4, Vappenpicknick 1.5, Schools out sitz på F och efterfest på 

Monkey 10.5, Vårbal 18-22.5 (blodbad, vårbal och brunch) samt en sommarträff 

på Nedergård i Kyrkslätt 4-6.8.  

-Kurator Sandström påpekade även att medlemmarna skall hålla Åbo ren under 

vappen, ÅAS är nämligen med och ordna #Siistivappu kampanjen.  

● Kanslitider 

-Styrelsen har under April månad testat på att hålla kansliturerna på onsdagar 

mellan 15-16, iställer för tidigare 12-13. Testet verkar lyckat eftersom flera 

medlemmar har nu kommit på turerna.  

 

-Förslag: Kansliturerna kommer i fortsättningen att hållas varje onsdag mellan 

15-16 i Specialföreningskansliet.  

 

-Beslut: Det ovannämnda förslaget godkändes.  

 

(-Nikolai Abrahamsson anlände 18.17) 

11.  Övriga ärenden 

- Skattmästare Alhopuro meddelade att årsfesten borde enligt beräkningarna 

gå 100€ på plus, vilket kommer att sparas till nästa jubileumsårsfest.  

- Gillan Suvisaari undrade om styrelsen kunde svara mer aktivt på 

klotterplanket, till vilket Kurator Sandström berättade att han försökt svara så 

gott det går, men eftersom det inte kommer några notifikationer när någon 

skriver så är det svårt att märka när någon gjort det. Han berättade dessutom 

att klotterplanket skall uppdateras och webmaster Blomqvist skall hjälpa med 

detta.  

- Skattmästare Alhopuro frågade om klotterplanket faktiskt är en officiell kanal 

och kräver svar, eftersom det ofta är strunt. Till detta svarade Gillan Suvisaari 

att hon menade nu på de mer seriösa frågorna.  

- Kurator Sandström påpekade att det finns andra kanaler det går snabbare att 

få svar genom, till exempel e-post. Han berättade dessutom att hela 

hemsidan kommer att förnyas under 2017 med hjälp av webmaster 
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Blomqvist.  

- Nikolai Abrahamsson frågade om PR-utskottet är fyllt, till vilket PR-chef 

Stjernvall svarade att det ännu finns rum. Nikolai får således gå med i 
utskottet, men blir officiellt invald först på nästa nationsmöte.  

- Nikolai Abrahamsson frågade dessutom om det kommer att koordineras 

transport till Vårbalen, till vilket Kurator Sandström svarade att det kommer 

det, men om dessa tider inte passar så får man ordna sin resa själv.  

12.  Mötets avslutande 

- Mötet avslutades klockan 18.23 

 

 

______________________________                    ______________________________ 

 Sebastian Sandström, Kurator 2017                       Julia Kortelainen, Sekreterare 2017 

 

 

______________________________                    ______________________________ 

Peter af Hällström, Protokolljusterare        Henrik Ståhl, Protokolljusterare  

 

 


