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NN vid Åbo akademi r.f. 

Protokoll 

Revisionsmöte 2019 

När: 19.2.2019 kl.19:00 
 
Var: ASA A120 stora auditoriet, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo 
 
Kallade: Nationens medlemmar 
 
Närvarande: Miika Alhopuro, Anna Oksanen, Emma Lundström, Sebastian Stjernvall, Stefan 
Grünwald, Elin Karlsson, Robert Bergman, Bettina Rehnström, Jannica Lindholm, Joakim 
Seppelin, Sandra Weckström, Sebastian Sandström, Harri Valo, Patrick Schubert, Julia 
Kortelainen, Amanda Söderström, Topias Mannisto, Thomas Fagerholm, Hanna Rautiainen, 
Alexander Blomqvist, Felix Räykkylä, Leif Andersson, Lasse-Mäki Hokkonen 
 
Ärenden: 
 

1. Mötets öppnande 

- Mötet öppnades klockan 19.07. 

 

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 Nyländska Nationen  

vid Åbo Akademi r.f. §15) 

 

- Kurator Räykkylä meddelade att kallelsen skickats ut en vecka tidigare den 12.2.2019. 

- Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
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3. Godkännande av föredragningslistan 

- Sebastian Sandström föreslog att man skulle byta plats på punkt 8 (Föredragning av 

föreningens bokslut 2018) och punkt 9 (Föredragning av föreningens 

verksamhetsberättelse 2018) för att lättare förstå sambandet om berättelsen 

presenteras först.  

- Mötet godkände detta.  

- Verksamhetsgranskare Mäki-Hokkonen föreslog att man ändrar punkt 8 

till ”Föredragning för föreningens bokslut 2018”.   

- Mötet godkände föredragningslistan med ovannämnda ändringar.  

 

4. Val av ordförande för mötet 

- På förslag av Emma Lundström valdes Felix Räykkylä till ordförande för mötet.  

 

5. Val av sekreterare för mötet 

- På förslag av Felix Räykkylä valdes Emma Lundström till sekreterare för mötet. 

 

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

- Julia Kortelainen nominerade sig själv till protokolljusterare och vid behov som 

rösträknare.  

- Anna Oksanen föreslog att båda personerna är både protokolljusterare och 

rösträknare.  

- Mötet godkände detta.  

- Julia Kortelainen nominerade Sebastian Stjernvall som den andra protokolljusteraren 

och vid behov rösträknare.   

- Sebastian Stjernvall godkände nomineringen.  
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- Mötet valde Sebastian Stjernvall och Julia Kortelainen till protokolljusterare och vid 

behov rösträknare för mötet.  

 

7. Godkännande av extra nationsmötes protokoll 

- Mötet godkände protokollet från det extra nationsmötet utan ändringar.  

 

8. Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse 2018 
Föredragande värdinna emerita Jannica Lindholm 
 

- Värdinna emerita Jannica Lindholm föredrog verksamhetsberättelsen 2018, eftersom 

sekreterare emerita Jessica Jokinen inte kunde närvara på mötet.  

- Lindholm började med att konstatera att den varit med i möteskallelsen så alla 

närvarande borde ha läst igenom den på förhand. Således, gick Lindholm igenom 

verksamhetsberättelsen 2018 relativt snabbt. 

- Julia Kortelainen påpekade att under punkt ”2. Styrelse och funktionärer” så borde det 

tilläggas ”Funktionärstecknets arbetsgrupp” och dess deltagare, eftersom det finns en 

rapport om den arbetsgruppen i berättelsen. 

- Leif Andersson frågade ifall bilderna i medlemstidningen är i enlighet med GDPR, varpå 

Jannica Lindholm svarade att man på varje evenemang frågar om det är tillåtet att fota 

en person och ifall fotona får användas. Det fotot som är på pärmbilden har man också 

alltid frågat skilt personen på bilden om man får använda den som pärmbild.  

- Miika Alhopuro påpekade att det i punkt ”9. Representation” stod att vissa årsfester var 

jubileum, som inte var det.  

- Jannica Lindholm avslutade med att konstatera att styrelse 2018 har försökt jobba för 

att ha bättre kontakt med medlemmarna och att relationerna till vännationerna varit 

goda.  
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- Julia Kortelainen påpekade ännu att dokumentet inte hade jämn högerkant i dess sista 

stycke och att en ny bilaga borde börja på en ny sida så att de inte är direkt efter 

varandra. 

- Mötet godkände verksamhetsberättelsen med ovannämnda ändringar i punkt 2 och 9, 

samt layout och bilagorna.  

 

9. Föredragning av föreningens bokslut 2018 
Fördragande skattmästare emeritus Harri Valo 
 
-  Skattmästare emeritus Valo gick noggrant och systematiskt igenom bokslutet för 2018. 

Han konstaterade att kostnaderna var större än intäkterna, vilket resulterade i ett 

negativt resultat på 529,19 euro. Han konstaterade vidare dock att föreningen inte är en 

vinstdrivande förening, och att resultatet till stor del berodde på en stöld som styrelsen 

inte kunde förutse.  

- Julia Kortelainen frågade ifall alla representationskostnader har täckts av inkomsterna 

från nattklubbsevenemangen, varpå Valo svarade att de har gjort det. 

- Leif Andersson frågade hur stora skulder från 2014–2015 det rör sig om, varpå Valo 

svarade att det rör sig om cirka 400 euro.  

- Mötet godkände bokslutet för år 2018. 

 

10. Föredragning av verksamhetsgranskarnas berättelse 

- Verksamhetsgranskare Mäki-Hokkonen steg upp och föredrog för 

verksamhetsgranskarnas berättelse och började med att påpeka att 

verksamhetsgranskare Tobias Wessberg inte kunde närvara på grund av förhinder.  

- Mäki-Hokkonen konstaterade att verksamhetsgranskarna 2018 inte funnit stora brister 

i föreningens protokoll, bokföring eller förvaltning, men tog upp några observationer och 

förbättringsförslag. 
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- Bland annat påpekade han att hemsidans serverutrymme borde vara i nationens namn 

och borde också faktureras direkt av nationen. Dessutom var han förbryllad över att en 

icke-nationsmedlem fått delta på vårbalen hos Göteborgs Nation i Uppsala, varpå 

Jannica Lindholm och Harri Valo svarade att personen nog betalat medlemskap för att 

kunna delta.  

- Mäki-Hokkonen påpekade ytterligare att protokollen inte alltid varit enhetliga gällande 

stil. Han fortsatte med att konstatera att styrelse 2018 endast hade 14 protokollförda 

möten, vilket var ett relativt lågt antal möten.  

- Verksamhetsgranskarna berömde dessutom initiativet till en alumnträff med Gastarnas 

Orden. 

- Verksamhetsgranskare Mäki-Hokkonen slutade med att säga att han inte finner några 

hinder att bevilja ansvarsfrihet för styrelse 2018.  

 

11. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, samt     

behandling av andra frågor som styrelsens och verksamhets- 

       granskarnas berättelser kan ge anledning till.   

- Lasse Mäki- Hokkonen bad den avgående styrelsen att avlägsna sig från salen.  

(Jannica Lindholm, Alexander Blomqvist och Harri Valo avlägsnade sig 19.51) 

- Både Verksamhetsgranskare Wessberg och Verksamhetsgranskare Mäki- 

Hokkonen hade lämnat in ett skriftligt godkännande på att styrelsen för 2018 

bör beviljas ansvarsfrihet. Övriga närvarande på mötet godkände också att de skulle 

beviljas ansvarsfrihet.  

(Jannica Lindholm, Harri Valo och Alexander Blomqvist kom tillbaka 19.53) 

─ Förslaget om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 godkändes. 

 

(Lasse Mäki-Hokkonen avlägsnade sig från mötet 19.54) 
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12. Fastställande av förslag till ny verksamhetsplan samt budget 
Föredagande sekreterare Emma Lundström och skattmästare Topias Mannisto 

- Sekreterare Lundström började med att gå igenom verksamhetsplanen 2019. Hon 

påpekade att sedan planen hade skickats ut hade det kommit 3 nya medlemmar vilket 

inte finns i planen, och således var medlemsantalet 197. Det nya samarbetet med Åbo 

Svenska Teater hade inte heller nämnts i planen, men Lundström påpekade att detta 

skall tilläggas. 

- Hon fortsatte med att grundligt förklara den planerade verksamheten för 2019.  

- Kurator Räykkylä påpekade att det under evenemang stod ”årsfesveckan” istället 

för ”årsfestveckan”.  

- Räykkylä berättade också lite mer om samarbetet med Åbo Svenska Teater och en 

möjlig teateruppvisning i slutet av mars.  

- Sekreterare Lundström berättade att styrelsen skulle vilja höra nationens åsikter 

angående ordnandet av herr-, och dammiddag, eftersom deltagarantalet på dessa har 

varit ytterst dåligt de senaste åren. Styrelsens förslag var att eventuellt hålla ersättande 

evenemang för dessa.  

- Anna Oksanen påpekade att enligt hennes åsikt är konceptet om herr-, och dammiddag 

föråldrade och menade att styrelsen 2019 bra kunde ersätta dessa evenemang med 

något annat. Julia Kortelainen höll med. 

- Sebastian Stjernvall höll också delvis med, men påpekade att det ersättande 

evenemanget i så fall gärna skulle engagera vanliga medlemmar i planeringsfasen, lika 

som dessa middagar gjort tidigare. Han tyckte också att evenemanget måste vara på 

något vis annorlunda än en vanlig temasitz. Sebastian Sandström höll med om detta.  

- Patrick Schubert höll med det som sagts, men poängterade att nationens temasitzar 

alltid varit lyckade och att man gärna ska köra med sådana koncept som fungerar.  
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- Leif Andersson föreslog en gemensam sitz med alumnerna, varpå Kurator Räykkylä 

svarade att det har varit tal om en sådan sitz med Gastarnas Orden, som eventuellt 

skulle ordnas i Nyland.   

- Jannica Lindholm höll med de flesta och konstaterade att herr, -och dammiddag inte 

längre lockar intresserade. Hon fortsatte med att alumnerna hade haft som önskemål att 

ordna en pappa/mamma betalar sitz istället och att man visat intresse överlag för en 

sådan sitz.  

- Harri Valo påpekade att det nog finns vissa goda saker i både herr, - och dammiddag, 

och att det kunde vara roligt att ha med i framtida verksamhet. Bland annat har det att 

alla varit med i planeringen, oberoende om de hört till utskott, och således kommit in i 

nationens samhörighet.   

- Sebastian Sandström konstaterade att Gastarna inte ansvarar för verksamheten och 

kan således inte påverka styrelsen angående beslut om evenemang.  

(Miika Alhopuro avlägsnade sig 20.10)  

- Bettina Rehnström förklarade att Gastarna inte är en egentlig förening och att alla 

nödvändigtvis inte är alumner. 

- Julia Kortelainen påpekade att det finns koncept om fester som endast ordnas av 

antingen herrar/damer, men att alla får komma på festen.  

- Jannica Lindholm påpekade till slut att det inte lönar sig att ordna ett evenemang som 

ingen ändå kommer på. Istället kunde för att skapa samhörighet göra arbetsgrupper till 

varje temasitz som vanliga medlemmar kunde delta i.  

(Miika Alhopuro kom tillbaka 20.12) 

- Det föreslogs att det i verksamhetsplanen ersätter dammiddagen med ”Sitz eller 

ersättande evenemang 4.4”, och att styrelsen i sista hand bestämmer vad det blir, i 

beaktande av dessa kommentarer.  

- Anna Oksanen konstaterade att detta förslag kunde godkännas i samband med att 

mötet godkänner hela verksamhetsplanen. 
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- Sekreterare Lundström fortsatte presentera resten av verksamhetsplanen och Kurator 

Räykkylä konstaterade att ett Springbreak-evenemang ordnas på Skärgårdsbaren med 

andra nationer.  

- Julia Kortelainen påminde att intäkterna i så fall måste delas mellan nationerna, och 

således blir de mindre. Till vilket Harri Valo svarade att Springbreak inte brukar dra så 

mycket folk och inte göra en stor vinst oberoende. Han påpekade däremot att man bör 

kolla samarbetskontraktet med Skärgårdsbaren, så att dess villkor säkert följs.  

- Julia Kortelainen frågade ifall NN är med och ordnar Wappmiddagen på Kåren den 30.4, 

varpå Kurator Räykkylä meddelade att det är planerat. Detta skulle tilläggas i planen.  

(Stefan Grünwald avlägnsade sig 20.25)  

- Sekreterare Lundström påpekade att herrmiddagen som brukar ordnas i oktober, 

eventuellt ersätts av en pubcrawl, eftersom detta koncept var populärt föregående år. 

- Jannica Lindholm föreslog att ha en skild arbetsgrupp till Nationernas sitz, för att 

underlätta planerandet. 

(Stefan Grünwald kom tillbaka 20.28) 

- Kurator Räykkylä sade att man istället för herrmiddagen eventuellt kunde ordna 

Slaktgasque igen, och bjuda vännationer. Sekreterare Lundström påpekade att detta 

skulle leda till många sitzar nära varandra.  

- Sebastian Sandström påpekade att idén är god men att vännationerna inte skall bjudas 

in, eftersom detta inte är poängen med Slaktgasque. 

(Joakim Seppelin avlägsnade sig 20.35 och Sebastian Stjernvall avlägsnade sig 20.36) 

-Julia Kortelainen föreslog att bara bjuda in dem till Julgasquen istället, varpå Kurator 

Räykkylä sade att de säkert har egna julfester.  

- Leif Andersson höll med Kortelainen, och frågade dessutom ifall man kunde ändra på 

datumet på Julgasquen. Sekreterare Lundström svarade att inga andra datum passade i 

och med att julen och självständighetsdagen kommer nära på.  
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- Sebastian Sandström berömde att planen ser bra ut i helhet, men påpekade att 

styrelsen inte ska vara för ambitiösa med mängden evenemang på hösten.  

(Sebastian Stjernvall och Joakim Seppelin kom tillbaka 20.37)  

 

- Skattmästare Mannisto fortsatte med att presentera budgeten för 2019.  

- Miika Alhopuro föreslog att ifall det inte finns stora ändringar i budgeten i årsfesten 

från förra året så behövs det inte diskuteras skilt. Jannica Lindholm påpekade att det 

finns en del skillnader angående spons till årsfesten.  

- Kurator Räykkylä påpekade också att konceptet med abimässan inte ännu är klart, 

varpå Patrick Schubert svarade att det eventuellt finns igen en ÅA-buss. 

- Anna Oksanen berömde Powerpointpresentationen av budgeten, men påpekade att 

det kunde vara bättre att visa en Excel-tabell med en helhetsbild på budgeten.  

- Leif Andersson frågade vad allt som ingår i kostnaderna för Schweiz resan, varpå 

Kurator Räykkylä svarade att åtminstone flyg, gåvor och buss.  

(Hanna Rautiainen avlägsnade sig 20.50) 

- Miika Alhopuro frågade hur många nya pins och medaljer som beställts, och 

Skattmästare Mannisto visade i presentation hur de ser ut och mängden som beställts.  

 (Hanna Rautiainen kom tillbaka 20.54)  

 (Leif Andersson avlägsnade sig 20.55 och kom tillbaka 20.59) 

-Harri Valo påpekade att printkvoten inte behöver vara så stor som den är. Printkvoten 

brukar inte fyllas ändå. Julia Kortelainen höll med.  

(Alexander Blomqvist avlägsnade sig 21.00 och kom tillbaka 21.02) 

-Skattmästare Mannisto förklarade också att nationen eventuellt skulle försöka införa 

en ”Spreadshirt”, som är en nätbutik där man kan sälja föreningsprylar. Harri Valo 

begärde mera information om detta, varpå Kurator Räykkylä förklarade mer ingående 

vad det innebär.  
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- Harri Valo föreslog att införandet av en ”Spreadshirt” kunde diskuteras i 

ekonomiutskottet och sedan med styrelsen. Han påminde också att föreningen inte bör 

ha vinstdrivande verksamhet.  

 

-  Mötet godkände verksamhetsplanen med ovannämnda ändringar om ersättande 

evenemang för herr- och dammiddagen för verksamhetsåret 2019. Mötet godkände 

också budgeten för 2019. 

 

13. Val av nya medlemmar till samkvämsutskottet, PR-utskottet och                  

hembygdsutskottet 

Det finns ett behov av att få nya medlemmar till utskotten för att underlätta 

verksamheten i nationen och en antal person har sedan senaste mötet meddelat sitt 

intresse för att delta. 
Förslag: Nationen väljer in nya medlemmar som visat intresse för att delta i utskottens 

verksamhet. 

- Joakim Seppelin nominerade Alexander Blomqvist till samkvämsutskottet. Han tog 

emot nomineringen.   

- Hanna Rautiainen nominerade Tia Heimbürger och Sabina Olin till samkvämet. De var 

inte på plats men de hade meddelat på förhand att de tar emot nomineringen.  

- Sandra Weckström nominerade Stefan Grünwald till PR-utskottet. Han tog emot 

nomineringen.  

- Elin Karlsson nominerade Patrik Eklund och Sabina Olin till hembygdsutskottet. De var 

inte på plats men de hade meddelat på förhand att de tar emot nomineringen.  

-  Beslut: Alexander Blomqvist, Tia Heimbürger, Sabina Olin valdes till 

samkvämsutskottet. Stefan Grünwald valdes till PR-utskottet och Patrik Eklund samt 

Sabina Olin valdes till hembygdsutskottet.  
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14. Meddelanden 

- Kurator Räykkylä meddelade att NN är anmäld till pulkaåkningen på Fastlaskiainen.  

- Räykkylä fortsatte med att konstatera att Vive la France sitzen är full, men att det 

fortfarande finns reservplatser.  

- Jannica Lindholm påminde de närvarande att anmäla sig till årsfesten. 

- Alexander Blomqvist berättade att den nya anmälningsmodulen för evenemang var klar 

och borde fungera, men ifall det hittas fel bör man meddela till honom.   

- Kurator Räykkylä meddelade till sist att sången till Värmlands Nation i Uppsalas nya 

sångbok har skickats till dem.   

 

15. Övriga ärenden 

-  Julia Kortelainen frågade ifall hon kunde komma med i funktionärstecken arbetsgrupp, 

eftersom det verkar som om många av de tidigare medlemmarna inte längre är aktiva.  

- Harri Valo meddelade att han gärna hoppar av gruppen och att Kortelainen kan ersätta 

honom.  

- Det bestämdes att Kortelainen läggs till officiellt på nästa nationsmöte.   

 

16. Mötets avslutande 

- Mötet avslutades klockan 21.16 

 

 

_____________________   ________________________ 
Felix Räykkylä, Kurator 2019    Emma Lundström, Sekreterare 2019 
 
 
 
___________________________   ____________________________ 
Julia Kortelainen, Protokolljusterare   Sebastian Stjernvall, Protokolljusterare 


