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NN vid Åbo Akademi r.f. 

Protokoll 

Årsmöte 

När: 27.11.2017 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, Anni Rönnberg, Emilia Mattsson, Emma Lundström, 

Amanda Söderström, Felix Räykkylä, Vanessa Westerlund, Gillan Suvisaari, Johnny Graeffe, 

Miko Weckström, Niklas Salo, Emil Jankes, Saskia Währn, Robert Bergman, Alexander 

Blomqvist, Topias Mannisto, Jessica Jokinen, Klara Fält, Angelica Holmberg, Sebastian 

Björklund, Harri Valo, Jannica Lindholm, Joacim Krook, Kasper Kannosto, Rudolf Tommos, 

Ronja Horsma, Robert Roos, Emma Salomäki, Elin Elgh, Annika Hellström, Thomas 

Fagerholm, Michael Ekebom, Tobias Wessberg, Vilma Wasström, Henrik Ståhl, Richard 

Backman. (41 personer) 

 

Icke medlemmar (ej röstberättigade): Omar Mountassir, Tyko Hertzberg, Kalle Johansson, 

Cecilia Aure och Benjamin Brunou. (5 personer) 
 

 

Ärenden:  

1.  Mötets öppnande 

- Mötet öppnades klockan 18.12. (39 medlemmar och 4 icke medlemmar 

närvarande) 

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 

20.11.2017.  

- Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
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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.  

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

- På förslag av Vanessa Westerlund valdes Tobias Wessberg till 

protokolljusterare för mötet.  

- På förslag av Tobias Wessberg valdes Vanessa Westerlund till 

protokolljusterare för mötet.  

- På förslag av Sebastian Sandström valdes Emil Jankes och Michael Ekebom till 

rösträknare för mötet.  

6. Godkännande av föredragningslistan 

- Harri Valo påpekade att de skall i punkt 8 stå “Val av Kurator för 

verksamhetsåret 2018” och inte 2017.  

- Sekreterare Kortelainen påpekade att det i punkt 7 skall stå “Godkännande av 

protokoll från höstmötet 10.10.2017” och inte 23.10.2017.  

 

- Föredragningslistan godkändes med de ovannämnda ändringarna.  

      (Henrik Ståhl anlände 18.17, därmed 40 medlemmar och 4 icke-medlemmar närvarande) 

7. Godkännande av protokoll från höstmötet 10.10.2017 

- Höstmötets protokoll godkändes utan ändringar. 

(Omar Mountassir anlände 18.21, därmed 40 medlemmar och 5 icke-medlemmar 

närvarande)  

8. Val av Kurator för verksamhetsåret 2018 

“Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som skall bestå av ordförande 

och sex röstberättigade medlemmar: ordförande som kallas kurator, prokurator, 

sekreterare, skattmästare, klubbhövding, värd och PR-chef. Styrelsen väljs av 



                                                                  NN vid Åbo Akademi r.f.  
                                                               Tavastgatan 22  

                                                                              Specialföreningskansliet 
                                                         20500 Åbo 

 

årsmötet. Av praktiska skäl bör andelen styrelsemedlemmar med 

bakgrund i övriga högskolor än Åbo Akademi inte överstiga två medlemmar. 

Styrelsen är beslutförd då kurator eller prokurator samt tre medlemmar är 

närvarande.”     (Stadgar för NN vid Åbo Akademi r.f. 

§10) 

Om Kurators uppgifter stadgas närmare i Arbetsordningen för NN vid Åbo 
Akademi r.f. §4 

Förslag: Nationsmötet väljer Kurator för verksamhetsåret 2018 

- Anni Rönnberg nominerade Ronja Horsma.  
- (Ronja Horsma presenterade sig och svarade på frågor) 

 
Beslut: Ronja Horsma valdes enhälligt till Kurator för verksamhetsåret 2018.  

 

9. Val av övriga styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018 

“Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som skall bestå av ordförande 
och sex röstberättigade medlemmar: ordförande som kallas kurator, prokurator, 
sekreterare, skattmästare, klubbhövding, värd och PR-chef. Styrelsen väljs av 
årsmötet. Av praktiska skäl bör andelen styrelsemedlemmar med bakgrund i 
övriga högskolor än Åbo Akademi inte överstiga två medlemmar. Styrelsen är 
beslutförd då kurator eller prokurator samt tre medlemmar är närvarande.”  
   (Stadgar för NN vid Åbo Akademi r.f. §10) 

Om övriga styrelsemedlemmars uppgifter stadgas närmare i Arbetsordningen för NN 
vid Åbo Akademi r.f.: 
 Prokurator §5 
 Sekreterare §6 
 Skattmästare §7 
 Klubbhövdingen och Värden/Värdinnan §8 
 PR-chefen §9 

Förslag: Nationsmötet väljer övriga styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 
2018 

- Kurator Sandström föreslog att ifall det blir val om posten så går både 
nominerade ut ur salen och de närvarande bestämmer färdigt ett antal frågor 
som sedan frågas i samma ordning av båda nominerade. Detta förslag 
godkändes.  
 

- Sekreterare Kortelainen påpekade att ifall det blir val får endast 
nationsmedlemmarna rösta, ej övriga närvarande. För att försäkra sig om 
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detta hade hon kollat i medlemsregistret vilka närvarande ej 
är medlemmar och de får inte röstlappar.  
 

§5 Prokurator  

- Patrick Schubert nominerade Felix Räykkylä.  
- Miika Alhopuro nominerade Johnny Graeffe.  
- Sebastian Sandström föreslog att Patrick Schubert går ut tillsammans med de 

nominerade, han röstar dock normalt.  
 

(18.39 Felix Räykkylä, Johnny Graeffe och Patrick Schubert gick ut) 
 

- Vanessa Westerlund föreslog att man endast frågar fyra frågor per kandidat så 
att valet inte drar ut på tiden. Detta förslag godkändes.  

- Frågorna samt de som skulle ställa dem bestämdes. 
 

(18.41 Sebastian Björklund avlägsnade sig, såldes fanns det 39 medlemmar kvar och 5 
icke-medlemmar ) 
(18.44 Felix Räykkylä kom in tillbaka) 

 
- Felix Räykkylä presenterade sig och svarade på frågorna.  

 
(18.50 Felix Räykkylä gick ut och Johnny Graeffe kom in) 
 

- Johnny Graeffe presenterade sig och svarade på frågorna.  
- Ronja Horsma frågade ifall Johnny Graeffe anser sig ha tid före att sitta i 

Nyländska Nationens styrelse, eftersom han redan är invald i en annan 
styrelse.  

- Johnny Graeffe svarade att nog kommer att ha tid för NN också. 
- Kurator Sandström konstaterade att eftersom valet skall gå rätt till måste 

även Felix Räykkylä nu svara på samma bonusfråga.  
 

(18.56 Johnny Graeffe gick ut och Felix Räykkylä kom in tillbaka) 
 

- Ronja Horsma omformulerade sin fråga till att ifall Felix Räykkylä anser sig ha 
tid att sitta i styrelsen.  

- Felix Räykkylä svarade att han nog har bra med tid för styrelsearbete.  
 

(18.58 Felix Räykkyä gick ut) 
 

- Miika Alhopuro delade ut röstlappar (åt de 39 medlemmarna) och 
rösträknarna Emil Jankes och Michael Ekebom samlade in dem och gick sedan 
ut för att räkna dem.  
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(19.00 Vilma Wasström, Cecilia Aure och Omar Mountassir 
avlägsnade sig, således fanns det 38 medlemmar och 2 icke medlemmar kvar) 
(19.02 Patrick Schubert, Felix Räykkylä och Johnny Graeffe kom in och satte sig och 
Emil Jankes och Michael Ekebom gick ut för att räkna rösterna) 
 

- Kurator Sandström meddelade att mötet tar en liten paus under tiden 
rösterna räknas.  
 

(19.04 Tyko Hertzberg, Benjamin Brunou och Rudolf Tommos avlägsnade sig, således 
fanns det 37 medlemmar och en icke-medlemmar kvar) 
(19.10 Emil Jankes och Michael Ekebom kom tillbaka in) 

 
- (De 39 röstberättigade hade alla röstat och ställningen blev 27 röster åt 

Johnny Graeffe och 12 åt Felix Räykkylä) 
 
- Johnny Graeffe till Prokurator för verksamhetsåret 2018. 

 
§6 Sekreterare 

- Angelica Holmberg nominerade Jessica Jokinen. 
- (Jessica Jokinen presenterade sig och svarade på frågor) 
 
-  Jessica Jokinen valdes enhälligt till Sekreterare för verksamhetsåret 2018. 

 
§7 Skattmästare 

- Miika Alhopuro nominerade Harri Valo.  
- (Harri Valo presenterade sig och svarade på frågor) 
 
- Harri Valo valdes enhälligt till Skattmästare för verksamhetsåret 2018. 

 

§8 Klubbhövdingen och Värden/Värdinnan  

Klubbhövding: 

- Patrick Schubert nominerade Joacim Krook.  
- Sebastian Sandström nominerade Felix Räykkylä, han tackade nej.  
- (Joacim Krook presenterade sig och svarade på frågor) 
 
- Joacim valdes enhälligt till Klubbhövding för verksamhetsåret 2018. 

 
Värd/Värdinna: 
 
- Sebastian Sandström nominerade Jannica Lindholm.  
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- (Jannica Lindholm presenterade sig och svarade på frågor) 
 
- Jannica Lindholm valdes enhälligt till Värdinna för verksamhetsåret 2018. 

  
§9 PR-chefen 

- Henrik Ståhl nominerade Alexander Blomqvist.  
- (Alexander Blomqvist presenterade sig och svarade på frågor) 
 
- Alexander Blomqvist valdes enhälligt till PR-chef för verksamhetsåret 2018. 

 
Beslut: 
Johnny Graeffe valdes till Prokurator för verksamhetsåret 2018.  
Jessica Jokinen valdes till Sekreterare för verksamhetsåret 2018.  
Harri Valo valdes till Skattmästare för verksamhetsåret 2018.   
Joacim Krook valdes till Klubbhövding för verksamhetsåret 2018.  
Jannica Lindholm valdes till Värdinna för verksamhetsåret 2018.  
Alexander Blomqvist valdes till PR-chef för verksamhetsåret 2018.   

 

10.  Val av övriga funktionärer för 2018 

Till NN vid Åbo Akademis övriga funktionärer hör: 
- Arkivarie 
- Kulturminister 
- Idrottsminister 
- Webansvarig 
- Två Sångledare och två vice sångledare 
- Två verksamhetsgranskare och två suppleanter 

Om dessa stadgas i föreningens arbetsordning §10 
 

Förslag: Nationsmötet väljer övriga funktionärer för verksamhetsåret 2018 
 
Arkivarie 
- Julia Kortelainen nominerade Sebastian Sandström.  

 
- Sebastian Sandström valdes enhälligt till Arkivarie för verksamhetsåret 2018. 

 
Kulturminister 
- Henrik Ståhl nominerade Felix Räykkylä. 
- Ronja Horsma nominerade Kasper Kannosto.  

 
(19.42 Felix Räykkylä, Kasper Kannosto och Patrick Schubert gick ut) 
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- Frågorna samt de som skulle ställa dem bestämdes. 
 

(19.43 Felix Räykkylä kom in) 
 

- Felix Räykkylä presenterade sig och svarade på frågorna.  
 

(19.46 Felix Räykkylä gick ut och Kasper Kannosto kom in) 
 

- Kasper Kannosto presenterade sig och svarade på frågorna.  
 

(19.50 Kasper Kannosto gick ut) 
 

- Miika Alhopuro delade ut röstlappar (åt de 37 medlemmarna) och 
rösträknarna Emil Jankes och Michael Ekebom samlade in dem och gick sedan 
ut för att räkna dem.  
 

(19.51 Patrick Schubert, Felix Räykkylä och Kasper Kannosto kom in och satte sig och 
Emil Jankes och Michael Ekebom gick ut för att räkna rösterna) 
 

- Kurator Sandström berättade att det igen blir en liten paus i mötet medan 
rösterna räknas.  
 

(19.55 Emil Jankes och Michael Ekebom kom tillbaka in) 
 

- (De nu 37 röstberättigade hade alla röstat och ställningen blev 22 röster åt 
Felix Räykkylä och 15 åt Kasper Kannosto) 
 

- Felix Räykkylä valdes till Kulturminister för verksamhetsåret 2018. 
 

Idrottsminister 
- Thomas Fagerholm nominerade sig själv.  
- (Thomas presenterade sig och svarade på frågor) 

 
- Thomas Fagerholm valdes enhälligt till Idrottsminister för verksamhetsåret 

2018.  
 

Webansvarig 
- Sebastian Sandström föreslog Alexander Blomqvist.  

 
- Alexander Blomqvist valdes enhälligt till Webansvarig för verksamhetsåret 

2018.  
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Sångledare 
- Vanessa Westerlund nominerade Gillan Suvisaari till vice-sångledare. Gillan 

Suvisaari tackade ja, men poängterade att hon endast kan vara på våren.  
- Michael Ekebom nominerade Henrik Ståhl till vice-sångledare.  
- Harri Valo nominerade Topias Mannisto till ordinarie sångledare.  
- Vanessa Westerlund nominerade Sebastian Stjernvall till ordinarie 

sångledare.  
- Tobias Wessberg nominerade Sebastian Sandström till vice-sångledare för 

hösten. 
  

- Topias Mannisto och Sebastian Stjernvall valdes enhälligt till Sångledare för 
verksamhetsåret 2018.  

- Henrik Ståhl, Gillan Suvisaari (våren) och Sebastian Sandström (hösten) 
valdes enhälligt till Vice Sångledare för verksamhetsåret 2018.  

 
Verksamhetsgranskare och suppleanter 
Verksamhetsgranskare: 

 
- Sebastian Sandström föreslog att Tobias Wessberg och Lasse Mäki-Hokkonen 

fortsätter i uppdraget. (Lasse Mäki-Hokkonen var ej närvarande men han hade 
meddelat att han var villig att fortsätta) 
 

- Tobias Wessberg och Lasse Mäki-Hokkonen valdes enhälligt till 
Verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2018.  

 
Suppleanter: 

- Emil Jankes nominerade sig själv. 
- Tobias Wessberg föreslog Michael Ekebom. 
- Sebastian Sandström frågade ifall det kan tänkas vara motstridigt ifall Michael 

Ekebom både sitter i ekonomiutskottet och och är suppleant för 
verksamhetsgranskarna.  

- Det beslöts att Michael Ekebom kan inneha båda posterna, eftersom 
suppleanterna sällan behöva hoppa in. Om det däremot känns att blir 
motstridigt ändå så ändras det nästa år att man inte längre kan inneha två 
sådana poster samtidigt. 
  

Beslut:  
Sebastian Sandström valdes till Arkivarie för verksamhetsåret 2018. 
Felix Räykkylä valdes till Kulturminister för verksamhetsåret 2018. 
Thomas Fagerholm valdes till Idrottsminister för verksamhetsåret 2018. 
Alexander Blomqvist valdes till Webansvarig för verksamhetsåret 2018. 
Sebastian Stjernvall och Topias Mannisto valdes till Sångledare för 
verksamhetsåret 2018. 
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Henrik Ståhl, Gillan Suvisaari (våren) och Sebastian Sandström 
(hösten) valdes till Vice Sångledare för verksamhetsåret 2018. 
Tobias Wessberg och Lasse Mäki-Hokkonen valdes till Verksamhetsgranskare 
för verksamhetsåret 2018. 
Emil Jankes och Michael Ekebom valdes till Verksamhetsgranskarnas 
Suppleanter för verksamhetsåret 2018.  

 

11. Val av Hembygdsutskott för 2018 

Hembygdsutskottet väljs vid årsmötet. Hembygdsutskottet upprätthåller 
förbindelserna med hembygden samt bistår styrelsen i arrangemangen av 
abimässa och sommarträff. (Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §12) 
 
Förslag: Nationsmötet väljer Hembygdsutskott för verksamhetsåret 2018 
 
- Julia Kortelainen föreslog Anni Rönnberg.  
- Anni Rönnberg föreslog Henrik Ståhl, Emma Lundström och Angelica 

Holmberg.  
- Michael Ekebom föreslog Anna Oksanen.  

 
Beslut: Anni Rönnberg, Henrik Ståhl, Emma Lundström, Angelica Holmberg och 
Anna Oksanen valdes enhälligt till Hembygdsutskottet för verksamhetsperioden 
2018.  

 

12. Val av Ekonomiutskott för 2018 

Ekonomiutskottet väljs vid årsmötet. Utskottet består av skattmästaren som 

sammankallare, samt minst två (2) eller högst fyra (4) övriga ekonomiskt kunniga 

medlemmar. 

(Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §13 som träder i kraft 1.1.2018) 

Förslag: Nationsmötet väljer Ekonomiutskott för verksamhetsåret 2018. 

- Anna Oksanen nominerade Michael Ekebom.  

- Sebastian Sandström nominerade Emil Jankes.  

- Sebastian Sandström nominerade Miika Alhopuro.  

- Harri Valo nominerade Robert Bergman.  

 

Beslut: Michael Ekebom, Emil Jankes, Miika Alhopuro och Robert Bergman 

valdes enhälligt till Ekonomiutskottet för verksamhetsperioden 2018.  
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13. Val av Samkvämsutskott för 2018 

Samkvämsutskottet väljs vid årsmötet. Utskottet består av klubbhövdingen eller 
värdinnan som sammankallare, samt minst fyra (4) övriga medlemmar. 
Utskottets uppgift är att anordna fester och sammankomster. 
(Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §13) 

 
Förslag: Nationsmötet väljer Samkvämsutskott för verksamhetsåret 2018. 
 

- Anna Oksanen nominerade Amanda Söderström.  
- Sebastian Sandström nominerade Klara Fält.  
- Anna Oksanen nominerade Angelica Holmberg, hon tackade nej.  
- Sebastian Sandström nominerade Saskia Währn, hon tackade nej.  
- Henrik Ståhl nominerade Patrick Schubert, han tackade nej.  
- Sebastian Sandström nominerade Thomas Fagerholm och Felix Räykkylä, de 

tackade nej.  
- Julia Kortelainen nominerade Kasper Kannosto.  
- Jessica Jokinen nominerade Elin Elgh.  
- Kasper Kannosto nominerade Robert Roos, han tackade nej.  
- Miika Alhopuro nominerade Miko Weckström.  
- Julia Kortelainen nominerade Niklas Salo.  
- Kasper Kannosto nominerade Emma Salomäki, hon svarade att endast för 

våren.  
- Emma Salomäki nominerade Annika Hellström.  

 
Beslut: Amanda Söderström, Klara Fält, Kasper Kannosto, Elin Elgh, Miko 
Weckström, Niklas Salo, Emma Salomäki (våren) och Annika Hellström valdes 
enhälligt till Samkvämsutskottet för verksamhetsperioden 2018. 

 

14. Val av Programutskott för 2018 

Programutskottet väljs vid årsmötet. Utskottet består av en sammankallare samt 
minst fyra (4) övriga medlemmar. Utskottets uppgift är att ordna program på 
fester samt ordna sammankomster för nationens medlemmar. 
(Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §14) 
 
Förslag: Nationsmötet väljer Programutskott för verksamhetsåret 2018. 
 

- Sekreterare Kortelainen poängterade att enligt den nya arbetsordningen så är 
Kulturministern och Idrottsministern automatiskt med i programutskottet. 
Således nominerade hon Felix Räykkylä och Thomas Fagerholm.  

- Jessica Jokinen nominerade Angelica Holmberg.  
- Sebastian Sandström nominerade Julia Kortelainen.  
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- Anni Rönnberg nominerade Klara Fält.  
- Julia Kortelainen nominerade Saskia Währn.  
- Angelica Holmberg nominerade Mathilda Jäderholm (ej närvarande men hade 

visat intresse för utskottet) 
 
Beslut: Felix Räykkylä (Kulturminister 2018), Thomas Fagerholm 
(Idrottsminister 2018), Angelica Holmberg, Julia Kortelainen, Klara Fält, Saskia 
Währn och Mathilda Jäderholm valdes enhälligt till Programutskottet för 
verksamhetsperioden 2018. 

 

15. Val av PR-utskott och Layoutgrupp för 2018 

- PR-utskottet väljs vid årsmötet. Utskottet består av PR-chefen som 
sammankallare samt av minst fyra (4) personer och dess uppgift är att skapa och 
utveckla innehållet i nationens medlemstidning. 

- Layoutgruppen väljs vid årsmötet. Gruppen består av PR-chefen som 
sammankallare samt minst två (2) medlemmar. Layoutgruppen åligger att 
ansvara för layouten av nationens medlemstidning.  

                                                                  (Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §15) 
 

Förslag: Nationsmötet väljer PR-utskott och Layoutgrupp för verksamhetsåret 
2018. 
 

(20.17 Richard Backman anlände, således fanns det 38 medlemmar och en icke-
medlem närvarande) 
 

PR-utskottet: 
- Sebastian Sandström nominerade Sebastian Stjernvall.  
- Sebastian Stjernvall nominerade Nikolai Abrahamsson. (Ej närvarande men 

hade gett sitt samtycke) 
- Alexander Blomqvist nominerade Patrick Schubert.  
- Sebastian Stjernvall nominerade Henrik Ståhl.  
- Vanessa Westerlund nominerade Richard Backman.  
- Miika Alhopuro nominerade sig själv.  
- Topias Mannisto nominerade sig själv.  
- Robert Roos nominerade sig själv.  
- Vanessa Westerlund nominerade Julia Kortelainen. 
- Julia Kortelainen nominerade Sebastian Sandström.  

 
Layoutgruppen: 

- Sebastian Sandström nominerade Sebastian Stjernvall och Henrik Ståhl.  
- Sebastian Sandström nominerade Topias Mannisto.  
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Beslut: Sebastian Stjernvall, Nikolai Abrahamsson, Patrick 
Schubert, Henrik Ståhl, Richard Backman, Miika Alhopuro, Topias Mannisto, 
Robert Roos, Julia Kortelainen och Sebastian Sandström valdes enhälligt till PR-
utskottet för verksamhetsperioden 2018. Sebastian Stjernvall, Henrik Ståhl och 
Topias Mannisto valdes enhälligt till valdes som medlemmar till Layoutgruppen 
verksamhetsperioden 2018. 
 

16. Val av Årsfestkommitté för 2018 

Årsfestkommittén väljs vid årsmötet och består av årsfestmarskalken, 
klubbhövdingen, värdinnan, skattmästaren samt tre (3) till fem (5) övriga 
medlemmar. Kommitténs uppgift är att arrangera och förverkliga nationens 
årsfest. (Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §17.3) 

Förslag: Nationsmötet väljer Årsfestkommitté för verksamhetsåret 2018 
 

- Kurator Sandström nominerade Emma Lundström.  
- Anna Oksanen nominerade Angelica Holmberg, Klara Fält, Henrik Ståhl och 

Patrick Schubert. 
 

Beslut: Emma Lundström, Angelica Holmberg, Klara Fält, Henrik Ståhl och 
Patrick Schubert valdes enhälligt till medlemmar av Årsfestkommittén 2018. 

 
17. Val av Valkommitté för 2018 

Valkommittén väljs vid årsmötet. Kommittén består av den avgående styrelsen. 
Kommitténs uppgift är att utdela gulnäbbsstipendiet samt att vid behov komma 
med förslag till kandidater vid val till förtroendeposter inom nationen. 
(Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §18.3) 

Förslag: Nationsmötet väljer Valkommitté för verksamhetsåret 2018. 
 

- Sebastian Sandström nominerade den avgående styrelsen.  
 
Beslut: Sebastian Sandström, Anni Rönnberg, Julia Kortelainen, Miika 
Alhopuro, Patrick Schubert, Anna Oksanen och Sebastian Stjernvall valdes 
enhälligt till medlemmar av Valkommittén 2018. 

 
18. Val av Stipendiekommitté för 2018 

Stipendiekommittén väljs vid årsmötet. Kommittén består av inspektor samt fyra 
medlemmar varav en bör vara innehavare av nationens Åra. Kommitténs uppgift 
är att utdela kurator Björn Halenius kamratskapspris samt nationens Åra. Vid 



                                                                  NN vid Åbo Akademi r.f.  
                                                               Tavastgatan 22  

                                                                              Specialföreningskansliet 
                                                         20500 Åbo 

 

utdelning av förtjänsttecken följer kommittén de på förhand 
utarbetade kriterierna för utdelningen. (Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi 
r.f. §18.4) 

Förslag: Nationsmötet väljer Stipendiekommitté för verksamhetsåret 2018. 

- Sebastian Sandström nominerade Vanessa Westerlund.  
- Vanessa Westerlund nominerade Gillan Suvisaari.  
- Anna Oksanen nominerade Miika Alhopuro. 
- Sebastian Sandström nominerade Richard Backman.  
- Sebastian Sandström nominerade Emilia Mattsson.  
Beslut: Vanessa Westerlund, Gillan Suvisaari, Miika Alhopuro och Emilia 
Mattsson valdes till medlemmar av stipendiekommittén 2018. 

19. Fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret 

Uttag ur stadgarna: ”Ordinarie och stödande medlemmar betalar en 

medlemsavgift, vars storlek årsmötet beslutar.” 

       (Stadgar för NN vid Åbo Akademi r.f. §5) 

Förslag: 8€ för ett år, 18€ för tre år. 

- Sebastian Sandström påpekade att det inte finns något behov av att 

öka/sänka medlemsavgiften på grund av ekonomiska skäl. Således är det 

föreslaget att man håller samma pris som förut, 8€ för ett år och 18€ för tre 

år. 

Beslut: Medlemspriset fortsätter vara 8€ för ett år, 18€ för tre år. 

20. Övriga ärenden 

- Kurator Sandström berättade att styrelsen nu har skrivit under ett skriftligt 

kontrakt med Skärgårdsbaren. Detta kontrakt ger 500€ i sponsor till nationen, 

5% av försäljningen under den kväll nationen ordnar ett evenemang där, så 

länge försäljningen överskrider självkostnaden på 3000€ samt 

biljettintäkterna. Dessutom får medlemmarna diverse förmåner och styrelsen 

VIP-kort. För allt detta bör nationen marknadsföra Skärgårdsbaren på sociala 

medier och i NyläNNingen. Dessutom binder sig styrelsen till att ordna två 

fester (Back to School) samt en sitz hos dem per år.  Då ett evenemang hålls 

på Skärgårdsbaren trycker de dessutom planscherna.  

 

- Emil Jankes frågade ifall ekonomin är i skick och om de skulder som funnits är 

indrivna.  
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- Skattmästare Alhopuro svarade på detta med att 

Skattmästare emeritus Ekebom drog in de flesta skulder under sitt 

verksamhetsår. Däremot finns det ännu några personer och en vänförening 

som inte har varit villiga att betala sina skulder.  

 

- Kurator Sandström berättade också att det var ett fint gäng med NyläNNingar 

och besöka vännationerna i Uppsala. Tre styrelsemedlemmar var på 

Göteborgs 350-års jubileum tillsammans med Inspektor Linnéa Henriksson 

och en styrelsemedlem åkte på Älggask med ett gäng nationsmedlemmar.  
 

21.  Meddelanden 

- Skattmästare Alhopuro påminde att ifall nationen är skyldig någon pengar bör 

man lämna in en redovisningsblankett senast 22.12 för att få kompensation.  

- Michael Ekebom ville tacka styrelsen för deras arbete och för att de fått ett så 

bra kontrakt med Skärgårdsbaren.  

- Kurator Sandström påminde att Julgasken äger rum 8.12 på Skärgårdsbaren. 

Sekreterare Kortelainen tillade att anmälan öppnar på onsdag.  

- Kurator Sandström avslutade med att tacka alla för detta år och gratulerade 

den nya styrelsen för sina förtroendeuppdrag.  

22.  Mötets avslutande 

- Mötet avslutades klockan 20.32 

 

 

 

______________________________                     _____________________________ 

 Sebastian Sandström, Kurator 2017                       Julia Kortelainen, Sekreterare 2017 

 

 

______________________________                    ______________________________ 

Vanessa Westerlund, Protokolljusterare                Tobias Wessberg, Protokolljusterare  


