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NN vid Åbo Akademi r.f. 

Protokoll 

Vårmöte  

Nationsmöte 3 

När: 16.4.2019 kl.18:00 

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

Kallade: Nationens medlemmar 

Närvarande: Emma Lundström, Elin Karlsson, Hanna Rautiainen, Sandra Weckström, Felix 
Räykkylä, Julia Kortelainen, Sebastian Stjernvall, Miika Alhopuro, Joakim Seppelin, Stefan 
Grünwald, Harri Valo, Topias Mannisto, Sebastian Sandström  
 
 
1. Mötets öppnande 
 

- Mötet öppnades klockan 18.05. 
 

(Sebastian Sandström anlände 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 Räykkylä meddelade att kallelsen skickats ut en vecka tidigare den 

9.4.2019. Han påpekade dock att kallelsen hade nått en del medlemmar först 

efter midnatt.  

-  Mötet konstaterade att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.  
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3. Godkännande av föredragningslistan 
 

- Julia Kortelainen påpekade att föredragningslistan inte bör innehålla alltför 

mycket extra text under punkterna. Till exempel den kursiverade texten under 

punkt 12 kunde tas bort. 

- Kurator Räykkylä påpekade att punkterna i föredragningslistan var i fel ordning, 

punkt 9 fattades helt.  

-  Sebastian Sandström påpekade ytterligare att det i punkt 8 ska stå stadgar och 

inte stadgor.  

-  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 både protokolljusterare och rösträknare för 

mötet.  

- Julia Kortelainen nominerade Sebastian Sandström till båda posterna. Han tog emot 

nomineringen. 

- Mötet godkände detta och valde Julia Kortelainen och Sebastian Sandström till 

protokolljusterare samt vid behov rösträknare.  

 

 

 



   

NN vid Åbo Akademi r.f. 
Tavastgatan 22  
Specialföreningskansliet 
20500 Åbo 

7. Godkännande av protokoll för revisionsmötet 19.2.2019 
 

- Kurator Räykkylä påpekade, att i punkt 13 där det valdes in nya medlemmar till 

hembygsutskottet och samkvämsutskottet bör det stå att de invalda inte var på plats 

men hade meddelat på förhand att de ville bli invalda. 

- Mötet godkände revisionsmötetsprotokollet med ovannämnda ändringar. 
 
 
8. Ändring av stadgar 
 
 Instiftandet av ett Alumnimedlemskap kräver en förändring av Nationens stadgar, 
 specifikt Kap III Medlemmar §5 
 
 Förslag: Mötet röstar om att godkänna eller förkasta styrelsen ändringsförslag. 
 

- Kurator Räykkylä hade på förhand sammanställt ett ändringsförslag som han visade åt 

mötet. (se Bilaga 1).  

- Harri Valo, Miika Alhopuro och Sebastian Sandström påpekade en del små fel i 

formuleringen så som extra mellanslag och att vissa kommatecken fattades.  

- Det diskuterades lite allmänt om alumnimedlemskapet och hur det blir om en 

studerande till exempel flyttar till en annan ort eller om man inte längre är aktiv i 

nationens verksamhet.  

- Julia Kortelainen föreslog att ändringsförslaget skulle ändras till att styrelsen kan 

godkänna en tidigare ordinarie medlem till en alumnimedlem ifall hen inte längre 

studerar eller är bosatt i Åbo.  

 

Beslut: Mötet godkände ändringsförslaget med ovannämnda ändringar. Det 

konstaterades ännu att detta godkännande är det första. För att en ändring i stadgarna 

kan ske behövs två godkännande, så förslaget måste godkännas av höstmötet. 
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9. Instiftande av Alumnimedlemskap 
 
Förslag: 
 
 Föreningen instiftar ett alumnimedlemskap. Priset på medlemskapet är en engångsavgift 
 på 30€. Avgiften bestäms under årsmötet tillsammans med ordinarie 
 medlemskapsavgift. Medlemskapet berättigar alumnen till ett digitalt årsbrev, som är en 
 sammanfattning av det gånga årets verksamhet, samt digital inbjudan till årsfest. Som 
 alumn räknas en tidigare medlem som inte längre studerar i Åbo.  
 

- Kurator Räykkylä meddelade att detta är förslaget som styrelsen kommer med på 

årsmötet och sedan får mötet då bestämma ifall förslaget ska förkastas eller godkännas. 

- Sebastian Sandström påpekade att han tycker avgiften är alltför låg och frågade exakt 

vad det innebär med en digital årsfestinbjudan. Kurator Räykkylä svarade att det är en 

inbjudan till årsfesten som innehåller datumet samt menyalternativen. Han tillade ännu 

att om man har datumet för årsfesten fastslaget, kunde man även meddela detta redan i 

årsbrevet. Sebastian Sandström höll med, eftersom det finns i stadgarna redan när 

årsfesten ska äga rum.  

- Klubbhövding Seppelin påpekade ändå att eftersom föreningarna också får digitala 

årsfestinbjudningar, så är det inte så svårt att lägga till dem som har alumnimedlemskap 

i samma epostlista.  

- Sebastian Sandström höll med, men fortsatte med att föreslå att eftersom 

alumnimedlemskapet är för livstid, skulle priset kunna vara till exempel 100 euro. Han 

frågade ännu vad syftet med denna punkt är, eftersom det inte kommer i kraft förrän 

nästa år.  

- Kurator Räykkylä påminde att det krävs två godkännanden av två nationsmöten för att 

en ändring av stadgorna och arbetsordningen ska kunna gå igenom. Denna punkt är 

endast ett förslag som styrelsen kommit med som sedan kan förkastas eller godkännas 

av vårmötet och höstmötet.  
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- Julia Kortelainen frågade vad exakt som skulle ingå i årsbrevet, varpå Kurator Räykkylä 

svarade att det är frågan om en årsresumé med till exempel vilka evenemang som 

ordnats och hurdan verksamhet som alumnerna via medlemskapet har understött. Han 

fortsatte med att säga att ifall denna ändring går igenom skulle en alumnigrupp instiftas, 

som sedan skulle ordna ett evenemang för alumnerna varje år.  

- Kortelainen påminde ännu att en överblick av verksamheten går att finna i 

verksamhetsberättelsen, varpå Kurator Räykkylä svarade att årsbrevet skulle vara en 

mer komprimerad form som skulle skickas av den avgående styrelsen. Syftet med detta 

skulle vara att upprätthålla kontakten med alumnerna.  

- Styrelsen kommer att komma med ett förslag på hur ändringen i arbetsordningen skulle 

se ut på nästa nationsmöte.  

- Kurator Räykkylä påminde ännu att för att kunna ändra stadgarna måste 

arbetsordningen ändras så att det är PR-chefen, med hjälp av alumnigruppen, som 

ansvarar för utskickandet av årsbrevet.  

 

10. Instiftande av Representationsutskottet 
 
  

Förslag: Mötet instiftar utskottet och styrelsen kommer med ett förslag om utskottets 

arbetsordning till nästa möte. 

 

- Kurator Räykkylä började med att säga att det har kommit förslag från en del 

medlemmar om att instifta ett utskott för att bättre värna om relationerna till 

vänföreningar och nationer utomlands, genom att utvidga antalet besök hos dem 

under åren. 

- Miika Alhopuro frågade om det redan finns förslag på medlemmar som ska 

instiftas i detta utskott. Kurator Räykkylä svarade att det finns intresserade 

personer.  
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- Julia Kortelainen frågade ifall utskottet skulle få bidrag från nationen till resorna, 

varpå Kurator Räykkylä svarade att det nog ska bekostas med egna pengar.  

-  Kurator Räykkylä visade för mötet en gammal version på hur förslaget på en 

ändring i arbetsordningen skulle kunna se ut.  

-  Detta förslag är separat och måste ändå godkännas två gånger. Ett komplett 

ändringsförslag i arbetsordningen skulle visas på nästa nationsmöte.  

- Det diskuterades allmänt om vem som ska få sitta i utskottet.  

 

- Beslut:  Mötet godkände instiftandet av representationsutskottet. Det ska godkännas 

ännu en gång på höstmötet.  

 

11. Rapport från förtjänstteckengruppen 
 

- Miika Alhopuro presenterade förtjänstteckengruppens rapport på vad de hade 

diskuterat hittills. Han började med att förklara att syftet med förtjänsttecknet är att NN 

borde ha ett synligt sätt att tacka sina aktiva funktionärer.  

- Förslag ett gäller ett förtjänsttecken, ”Pro Nylandia”, som de aktiva funktionärerna får 

där inget krav på längden av aktivitet inom NN finns. Kan ges till exempelvis 5 

medlemmar men måste inte delas ut om stipendiekommiten och styrelsen anser att det 

inte har funnits någon som gjort tillräckligt. Vem som får detta tecken skulle tillkännages 

på årsmötet och delas ut på Julgasquen. Gruppen har inte beslutat om det ska vara en 

medalj eller pins. Ett förslag kunde vara en tävling dit medlemmar får skicka in bidrag på 

hur tecknet skulle se ut som nationen sedan röstar om. Detta förslag gäller bara en 

medalj, inga rangordningar på olika medaljer/pinsar, till att börja med åtminstone. Detta 

förtjänsttecken, skulle lösas ut mot en betalning, precis som med styrelsemedaljen.  

- Förslag två gäller ett funktionärstecken och är en medalj eller pins som endast kan bäras 

av föreningens funktionärer. Man har inte behövt göra något extra utan enda kravet är 

att man varit aktiv funktionär i minst ett år.  
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- I gruppens diskussioner hade det också diskuterats om ett halarmärke eller en 

funktionärs t-skjorta. 

- Julia Kortelainen påpekade att om det slutgiltiga beslutet faller på ett förtjänsttecken, 

kan ett halarmärke kanske kompensera för det faktum att alla funktionärer inte får 

tecknet.  

- Sebastian Stjernvall berömde arbetet som gruppen gjort men konstaterade ändå att 

förslag nummer ett kanske är bättre. Han tyckte ändå att det skulle vara bra att 

vidareutveckla förslagen ytterligare och sedan rösta om dem på höstmötet då det är 

mera medlemmar på plats. 

- Sekreterare Lundström påpekade ändå att om man vill ha sin röst hörd om något, måste 

man också komma på nationsmötet. En röstning sker ändå, med eller utan dem som har 

en annan åsikt.  

- Julia Kortelainen påpekade också att förslag nummer 2 med funktionärshalarmärket är 

en sak som endast styrelsen kunde besluta om medan ett förtjänsttecken är något som 

nationen kunde rösta om. 

- Sebastian Sandström berömde också gruppens arbete hittills och frågade ifall idén om 

de rangordningnen med att först ha brons, sedan silver, sedan guld förkastades? Varpå 

det konstaterades att det har förkastats. Sandström fortsatte med att undra ifall det 

fungerar retroaktivt, dvs. kan sådana medlemmar som tidigare gjort mycket för nationen 

göra sig förtjänta av detta? Miika Alhopuro svarade att det nog diskuterats till en viss 

mån inom gruppen och att gruppen kommit fram till att det inte skulle fungera 

retroaktivt. Han fortsatte med att förklara att de flesta som tidigare gjort mycket för 

nationen är inte längre studerande och därmed kanske de inte längre blir ledsna över att 

inte få förtjänsttecknet. De som vill och kan få det, är nog aktiva. Sebastian Sandström 

höll med.  
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- Sebastian Stjernvall påpekade ännu att om det blir förslag nummer ett, är utdelningen 

till fem personer för lite och fortsatte att 7–8 personer per år skulle vara det önskvärda 

antalet personer som kan få rätten att bära förtjänsttecknet. 

- Julia Kortelainen kommenterade ytterligare angående förslag ett, att gruppen utformade 

kraven för att bära förtjänsttecknet vilket är att man är studerande som är inskriven i 

nationen samt att man är eller har varit funktionär. Sedan kunde man omformulera 

förslaget att cirka fem personer per år får rätten att bära tecknet, så utesluter det inte 

det att kunna dela ut tecknet till mera, eller mindre, än fem personer.  Sebastian 

Stjernvall höll med. 

- Kurator Räykkylä konstaterade dock att om nationen har exempelvis 100 funktionärer 

och tecknet delas ut till fem personer, blir det ganska exklusivt vem som får det. Man 

kan kanske anpassa det enligt hur många som är aktiva. Julia Kortelainen och Sebastian 

Stjernvall höll med.  

- Klubbhövding Seppelin konstaterade att det vore bäst att tecknet delas ut till de 

personer som gjort sitt bästa under det året som det delas ut. Gastarnas orden delas ut 

till personer som gjort sig förtjänta av det under en längre period av aktivitet.  

- Miika Alhopuro påpekade ändå att man inte ska behöva slita sönder sig själv bara för att 

man vill ha en medalj utan de meriter som man har samlat på sig över åren ska kunna 

vara tillräckligt för att få bära detta tecken. Men detta är upp till diskussion på gruppens 

nästa möte. Sebastian Sandström höll med. 

- Kurator Räykkylä undrade ifall det räcker med att man varit funktionär tidigare eller 

måste man hållas som funktionär för att få bära tecknet, varpå Miika Alhopuro svarade 

att det räcker att man varit funktionär. 

- Mötet konstaterade att till höstmötet ska det presenteras minst ett (1) välutarbetat 

förslag som höstmötet sedan kan rösta om och godkänna.   
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12. Val av nya medlemmar till förtjänstteckengruppen 
 

Förslag: Mötet röstar in medlemmar i förtjänstteckengruppen. 
 

- Julia Kortelainen nominerade sig själv.  

- Miika Alhopuro nominerade Sebastian Sandström 

-  Sebastian Sandström tog emot nomineringen.  

 
Beslut: Julia Kortelainen och Sebastian Sandström valdes in i förtjänstteckengruppen. 

 
 
13. Övriga ärenden 
  

- Harri Valo meddelade att det kommit böter för en söndrig sopkorg från sillfrukosten 

samt för skador i Marlirummet som uppgick i 140 euro. Harri Valo berättade att 

årsfestmarskalkarna Jannica Lindholm och Jürgen Ross undrade nu om detta ska tas från 

årsfestresultatet eller ska det vara i styrelsens allmänna medel under året. Valo 

påpekade ytterligare, att styrelsen tydligen haft information om detta men inte fört den 

vidare till marskalkerna eller årsfestkommitén.  

- Valo påpekade ännu Marlirummet hade hyrts av andra personer på fredag och lördag så 

skadorna kunde har uppkommit då, så han menade att nationen genom sin passivitet 

erkänt att skadorna förorsakats av NN.  

- Kurator Räykkylä klargjorde ännu att NN inte bestrider detta utan försöker bara reda ut 

exakt vad som hände.  

- Miika Alhopuro konstaterade att boten ska tas från årsfestens resultat och påminde att 

detta inte är första eller sista gången det förstörs något på en sillfrukost eller årsfest.  

- Kurator Räykkylä frågade Skattmästare Mannisto ifall detta är medräknat i årsfestens 

budget, varpå Harri Valo svarade att det inte gjorts det och däri ligger problemet.  
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14. Meddelanden 
 

- Kurator Räykkylä meddelade att NN ordnar en kväll på Skärgårdsbaren tillsammans med 

de andra nationerna den 9.5.  

- Han påminde också att sista dagen att anmäla sig till Stand-Upen idag och sista 

betalningsdagen också. Det går av stapeln 25.4.  

- Han meddelade ytterligare att det ordnas en gemensam wapp-picknick med de andra 

nationerna den 1.5 samt en dragkamp med ÖN den 30.4.  

- Kurator Räykkylä avslutade med att meddela att det har också kommit en inbjudan till 

Schweiz den 24.5 och 22.6 till evenemang som ordnas där. Tre stycken skulle delta per 

evenemang och intresserade ska ta kontakt med styrelsen.  

 

15. Mötets avslutande 
 

- Mötet avslutades klockan 19.18. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________   ____________________________ 
Felix Räykkylä, Kurator 2019    Emma Lundström, Sekreterare 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Julia Kortelainen, Protokolljusterare   Sebastian Sandström, Protokolljusterare 


