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NN vid Åbo Akademi r.f. 

Protokoll 

Höstmöte 2018 

När: 08.10.2018 kl. 19.00  

Var: ASA, A120 Stora auditoriet, Fänriksgatan 3 20500 ÅBO 

Närvarande: Jesse Nurminen, Sandra Weckström, Peter af Hällström, Anna Oksanen, Marina 

Stenbäck, Emma Lundström, Topias Mannisto, Jonne Kunnas, Bettina Rehnström, Sebastian 

Stjernvall, Jürgen Ross, Leif Andersson, Moa Enberg, Felix Räykkylä, Harri Valo, Jannica 

Lindholm, Joacim Krook, Jessica Jokinen, Ronja Horsma, Alexander Blomqvist, Henrik Ståhl 

 

Ärenden:  

§1 Mötets öppnande 

- Mötet öppnades klockan 19.08. 

§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 Ronja Horsma konstaterade att kallelsen hade gått ut 1.10.  

- Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

§3 Val av ordförande för mötet 

- På förslag av Jessica Jokinen valdes Ronja Horsma som ordförande för mötet. 

§4 Val av sekreterare för mötet 

- På förslag av Ronja Horsma valdes Jessica Jokinen som sekreterare för mötet.  

§5 Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för 

mötet.  

- På förslag av Marina Stenbäck valdes Bettina Rehnström och Emma 

Lundström till protokolljusterare och rösträknare för mötet. 
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§6 Fastställande av föredragningslistan 

- Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 

§7 Godkännande av protokoll från vårmötet 16.04.2018 

- Marina Stenbäck kommenterade att det i punkt 3 skall stå att mötet 

godkänner föredragningslistan, inte att nationens medlemmar godkänner 

den.  

 

(Henrik Ståhl kom in 19.17) 

 

- Leif Andersson kommenterade att föredragningslistan gärna skulle få läggas 

till på föreningens hemsidor. 

- Mötet godkände vårmötets protokoll med ovannämnda ändringar. 

§8 Föredragning av föreningens bokslut  
Föredragande Skattmästare Valo 

- Skattmästare Harri Valo presenterade utförligt föreningens halvårsbokslut för 

mötet. Föreningen hade än så länge gjort en förlust på 2381,94 euro.  

- En stor del av förlusten berodde på inbrottet som under våren hade skett på 

Kåren, då nationen blev av med 607,90 euro ur sin handkassa. 

- Bankavgifterna hade dessutom stigit betydligt sen förra året på grund av till 

exempel nya användarvillkor. 

- Marina Stenbäck föreslog att man i framtiden kunde jämföra siffrorna mot 

budgeten för att se hur mycket av den man använt hittills. Detta skulle 

berätta mera om ekonomin.  

- Inga fler kommentarer om föreningens bokslut. 

§9 Fastställande av årsfestens resultat  

Årsfestmarskalk Anna Oksanen redogör för årsfesten och dess resultat. 

- Årsfestmarskalk 2018 Anna Oksanen kom fram för att redovisa för årsfesten 

resultat.  

- Skattmästare Harri Valo visade tabellen och redogjorde för alla utgifter och 

inkomster. Resultatet för det tillfället var 96,87 euro i vinst. 
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- Marina Stenbäck påpekade att gravering av förtjänsttecknet ”Åran” hör till 

ordinarieverksamheten, inte till årsfesten som det nu presenterades i 

resultatet. 

- Felix Räykkylä frågade ifall sponsoreringen av årsfesten kom från nya eller 

gamla företag jämfört med tidigare års sponsorering. 

- Värdinna Jannica Lindholm svarade att de flesta företag var nya. 

- Leif Andersson undrade om det inte hade varit billigare att be begåvade 

studerande att uppträda på årsfestens sillfrukost, istället för en professionell 

duo. 

- Årsfestmarskalk Anna Oksanen svarade att prisskillnaden inte hade varit 

särskilt betydande eftersom studeranden också tar en hel del betalt, 

dessutom installerade Sam Zimon ljudinstallationen själva, vilket var en stor 

lättnad. 

- Värdinna Jannica Lindholm tillade att nationen dessutom fått Sam Zimon att 

uppträda till ett billigare pris än vad de annars gör. 

- Inga fler kommentarer angående årsfestens resultat. 

 

- Förslag: Nationsmötet godkänner årsfestens bokföring.  

 

- Beslut: Mötet godkände årsfestens bokföring. 

 

§10 Val av årsfestmarskalk för 2019 

“Årsfestmarskalken väljs på höstmötet men inför ett jubileumsår kan ytterligare 

en väljas och då väljs marskalkarna 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) 

- Förslag: Nationen utser en ny årsfestmarskalk för verksamhetsåret 2019. 

- Anna Oksanen nominerade Jannica Lindholm till årsfestmarskalk.  

- Marina Stenbäck nominerade Jürgen Ross till årsfestmarskalk.  

- Marina Stenbäck rekommenderade att kandidaterna skulle presentera sig 

kort för mötet, svara på frågor och sedan skulle det ske en sluten omröstning.  

(Lindholm gick ut 19.39) 

 

 



                                               

 NN vid Åbo Akademi r.f. 

                                                                                            Tavastgatan 22  
                                                                                            Specialföreningskansliet 
                                                                                            20500 Åbo 
 

- Jürgen Ross presenterade sig och svarade på frågor. 

(Ross gick ut och Lindholm kom in 19.53) 

- Jannica Lindholm presenterade sig och svarade på frågor. 

 

- Mötet gjorde en sluten omröstning. 

- Rösträknarna meddelade att rösterna fallit jämt på kandidaterna. Jürgen Ross 

och Jannica Lindholm hade båda fått 9 röster.  

- Jannica Lindholm föreslog att båda kandidaterna skulle utses som 

årsfestmarskalker för verksamhetsåret 2019. 

- Ingen som deltog i mötet protesterade mot förslaget. 

 

- Förslag: På grund av jämt röstningsantal föreslogs att både Jürgen Ross och 

Jannica Lindholm skulle utses som årsfestmarskalker för verksamhetsåret 

2019.  

 

- Beslut: Mötet godkände att både Jürgen Ross och Jannica Lindholm skulle 

utses som årsfestmarskalker för året 2019. 

§11 Arbetsgruppens förslag angående nytt merittecken.  
Föredragande Henrik Ståhl och Sebastian Stjernvall  

- Sebastian Stjernvall och Henrik Ståhl inledde med att presentera 

arbetsgruppens förslag om ett nytt merittecken och kallade det nya tecknet 

för ett ”Pro Nylandia Merittecken”. Det gällde ett merittecken i 4 nivåer där 

man för varje år av förtjänstfullt arbete kunde uppnå en ny nivå av tecknet. 

- Topias Mannisto frågade hur merittecknet skulle se ut i praktiken. 

- Värdinna Jannica Lindholm svarade att arbetsgruppen inte haft som mål att 

planera en färdig design, utan att bara komma fram till ett förslag på vem som 

skulle ha möjlighet att förtjäna tecknet och hur man skulle gå till väga med 

processen. 

- Marina Stenbäck kommenterade att tanken med nivåer kändes som samma 

sak som förslaget som presenterats under vårmötet. Det finns redan 

förtjänsttecken som t.ex. Gastarnas orden och Åran, som enligt henne skall 

tas i beaktande. Stenbäck ansåg vidare att det var oklart ifall arbetsgruppen 

var ute efter ett merittecken eller ett förtjänsttecken. 

- Sebastian Stjernvall påpekade att det var frågan om ett merittecken och inte 

ett förtjänsttecken.  



                                               

 NN vid Åbo Akademi r.f. 

                                                                                            Tavastgatan 22  
                                                                                            Specialföreningskansliet 
                                                                                            20500 Åbo 
 

- Peter af Hällström undrade vem som skulle välja de personer som skulle bli 

belönade med merittecknet. 

- Sebastian Stjernvall påpekade att detta fortfarande var under diskussion men 

att gruppen skulle bestå av både unga och äldre medlemmar.  

- Henrik Ståhl tillade att en idé hade varit att ordföranden till diverse 

kommittéer skulle utse de duktigaste funktionärerna från sina utskott och 

sedan nominera dessa vidare till en valkommitté bestående av en blandad 

grupp nationsmedlemmar.   

- Värdinna Jannica Lindholm påpekade vidare att det skulle vara smart att 

fastslå närvaroprocenter samt klara krav på hur man skulle ha möjlighet få 

detta merittecken. 

- Anna Oksanen kommenterade att det krävdes en klar idé av arbetsgruppen, 

men att det för tillfället verkade mer som att det fortfarande bollades med 

idéer.  

- Leif Andersson uttryckte att det enligt honom var otydligt att ha 4 olika nivåer 

av det nya merittecknet.  

- Peter af Hällström ansåg att procenträkningen var onödig och enligt honom 

skulle den tanken slopas.  

- Sekreterare Jessica Jokinen kommenterade att t.ex. 70 procents närvaro inte 

skulle vara lätt att räkna ut på ett rättvist sätt i alla utskott, eftersom det krävs 

olika mängd och sorts närvaro i dem. 

- Jonne Kunnas tillade att de små, extra uppgifterna säkert lätt blir bortglömda i 

en sådan procenträkning. 

- Kurator Ronja Horsma påpekade att detta endast var ett utkast på en plan 

som arbetsgruppen kommit fram till.   

- Felix Räykkylä ansåg att om man ville signalera att man varit aktiv flera år 

kunde en medlemspins för varje år vara en bättre idé. 

- Värdinna Jannica Lindholm tillade att diskussionen nu blev invecklad på grund 

av att vissa såg detta som ett förtjänsttecken och vissa som någonting annat, 

men tanken var att det skulle vara möjligt att förtjäna tecknet på kortare tid 

även om man t.ex. byter studieort. 

- Felix Räykkylä frågade hur länge det i allmänhet tar för en aktiv person att bli 

gast.  

- Martina Stenbäck svarade att det berodde på hur aktiv man varit men att de 

flesta har möjlighet att bli gastar och att man kanske kunde fundera på att det 

skulle vara möjligt att bli det tidigare än vad man i allmänhet blir nu. Stenbäck 

föreslog vidare att arbetsgruppen skulle inleda planerande från början och 
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denna gång med ett rimligt förslag.  

- Värdinna Jannica Lindholm önskade att förslaget ändå skulle uppmuntra folk 

till ett aktivt arbete i nationen och att tecknet skulle vara möjligt att få lite 

tidigare än 3 år efter ens aktiva period. 

 

- Förslag: Arbetsgruppen skulle börja planerandet av det nya tecknet från 

början. Dessutom skulle Marina Stenbäck, Anna Oksanen, Leif Andersson och 

Peter af Hällström gå med i arbetsgruppen. 

 

- Beslut: Mötet godkände förslaget om att börja om från början samt godkände 

förslagen på de nya medlemmarna i arbetsgruppen. 

§12 Nationens tillstånd 
Föredragande Kurator Ronja Horsma 

 

- Styrelsen meddelade kort om hur verksamheten fortskridit hittills.  

- Kurator Ronja Horsma berättade att nationen hade fått flera nya meddelar, 

bl.a. över 30 medlemmar under gulisakademin, men även ett flertal under 

rekryteringstillfällen, under fester och via e-postmeddelanden. För tillfället 

hade nationen 180 medlemmar. 

- Kurator Ronja Horsma berättade att samarbetet med Skärgårdsbaren hade 

fortskridit bra, evenemang som Jubel Januari, School´s out och Back to School 

hade redan ordnats i samarbete med baren. 

- Marina Stenbäck frågade hur samarbetet gick med de andra nationerna. 

- Sekreterare Jessica Jokinen berättade om vandringen som ordnats med 

Österbottniska nationen, Öltastingen som skulle ordnas med Åbolands nation 

och intagningarna som ordnades tillsammans med de andra nationerna. 

- Marina Stenbäck påpekade att hon hört rykten om folk som inte känt sig 

välkomna på NN:s evenemang. 

- Jannica Lindholm kommenterade att hon hade haft samma åsikt som gulnäbb, 

och att det var väldigt synd om det fenomenet fortfarande hade fortsatt. 

Dock tyckte hon att folk på själva evenemangen verkade trivas. 

- Marina Stenbäck ansåg att man kunde fundera hur man jobbar med olika 

evenemang för att få andra människor att känna sig välkomna.  

- Leif Andersson tipsade om att gamla medlemmar inte borde stå och prata för 

sig själva, utan att de också har ett ansvar vad gäller nya medlemmar.  

- Jannica Lindholm tillade att styrelsen försökt ha bordsplacering för varje 

evenemang. 
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- Anna Oksanen tyckte det var viktigt att fokusera på att främjande av trivseln 

är alla nationsmedlemmars uppgift och inte bara styrelsens. 

 

§13 Meddelanden 

- Kurator Ronja Horsma kommenterade att överlevnaden av dam-, och 

herrmiddagarna borde diskuteras under ett framtida nationsmöte. 
- Jonne Kunnas rekommenderade att det kunde ordnas till exempel en finare 

middag för båda könen, istället för att dela upp middagarna i skilda 

evenemang. 

- Sebastian Stjernvall kommenterade att herr-, och dammiddagarna varit 

viktiga för gemenskapen inom nationsmedlemmarna.  

- Marina Stenbäck tipsade att frågeställningen inför varje evenemang borde 

vara vad nationen ska ordna och varför, inte varför olika evenemanget inte 

borde ordnas.  

- Sekreterare Jessica Jokinen tillade att samtliga nationsmedlemmar gärna får 

bjuda flera personer till evenemanget, både för att planera och för att delta i 

själva herrmiddagen.  

            §14 Övriga ärenden 

- Anna Oksanen undrade hur det gick med Abimässan. 
- PR-chef Alexander Blomqvist meddelade att det för tillfället bara var 2 

stycken anmälda. 

- Jonne Kunnas tipsade om att marknadsföra evenemanget bättre på sociala 

medier och att affischer även kunde föras till Bio City. 

- Peter af Hällström kommenterade att anmälningarna till evenemangen borde 

göras med synliga namn för att locka fler människor.  

- PR-chef Alexander Blomqvist meddelade att detta var under arbete men att 

det på grund av GDPR-förordningen tog en tid att genomföra. 

- Henrik Ståhl och Leif Andersson rekommenderade att kolla hur SF-klubben 

gått till väga för att få ha namnen synliga i samband med anmälningen. 

            §15 Mötets avslutande 

- Mötet avslutades 21.09. 

 

 



                                               

 NN vid Åbo Akademi r.f. 

                                                                                            Tavastgatan 22  
                                                                                            Specialföreningskansliet 
                                                                                            20500 Åbo 
 

 

 

 

 

 

________________________________             _________________________________ 

Ronja Horsma, Kurator 2018                                 Jessica Jokinen, Sekreterare 2018 

 

 

 

 

 

_________________________________           _________________________________ 

Bettina Rehnström, Protokolljusterare                Emma Lundström, Protokolljusterare 

 

 

 

 

 


