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NN vid Åbo Akademi r.f. 

Protokoll 

Årsmöte 2019 

Nationsmöte 6 

När: 25.11.2019 kl. 18:00 

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

Närvarande: Emma Lundström, Felix Räykkylä, Miika Alhopuro, Julia Kortelainen, Hanna 

Rautiainen, Sandra Weckström, Charlotta Weckström, Agnes Kurtén, Topias Mannisto, Anton 

Eklund, Joakim Seppelin, Isabella Servanto, Stefan Grünwald, Harri Valo, Rebecca Bergholm, Jalo 

Rämö, Rickard Sjöberg, Mats Rosenqvist, Elin Karlsson, Emma Palomäki, Evita Lindberg, Thomas 

Fagerholm, Leif Andersson, Alexander Blomqvist, Sebastian Stjernvall, Emilie Nordström, Linnea 

Nyman, Sebastian Sandström, Jonne Kunnas, Patrick Schubert (30 röstberättigade medlemmar 

närvarande). 

 

Ärenden: 

1. Mötets öppnande 

- Mötet öppnades klockan 18.06.  

 

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 konstaterade att kallelsen skickades ut en vecka före mötet.  

- Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.  
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3. Val av ordförande för mötet 

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

 

4. Val av sekreterare för mötet 

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

 

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

- Julia Kortelainen föreslog att samma personer kunde vara protokolljusterare och vid 

behov rösträknare. Därefter nominerade hon sig själv och Sebastian Stjernvall, som tog 

emot nomineringen.  

- Sebastian Stjernvall och Julia Kortelainen valdes till protokolljusterare och vid behov 

rösträknare för mötet.  

 

6. Godkännande av föredragningslistan 

- Föredragningslistan godkändes utan förändringar.  

 

7. Godkännande av protokoll från Extra mötet 05.11.2019 

(Sebastian Sandström anlände klockan 18.11).  

- Mötet godkände protokollet för det Extra Nationsmötet utan förändringar.  

 

8. Andra godkännande av ändring av arbetsordningen 

- Kurator Räykkylä meddelade att det inte skett några förändringar sen senaste 

godkännandet på Extra Nationsmöte i november. 
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- Leif Andersson påpekade ändå att det kanske skulle vara nödvändigt att gå igenom 

ändringsförslaget mer noggrant, eftersom flera närvarande eventuellt inte deltog på 

förra mötet.  

- Kurator Räykkylä presenterade ändringsförslaget för arbetsordningen åt mötet.  

- Ändringen av arbetsordningen godkändes för andra gången av samtliga mötesdeltagare. 

 

9. Val av Inspektor för verksamhetsåret 2020–2022 

“Inspektor har som uppgift att med råd och anvisningar bistå föreningens styrelse och 

tillsammans med denna utöva överinseende över föreningens verksamhet. Inspektor väljs 

vart tredje år av årsmötet. Personen i fråga bör vara nyländskt sinnad, anställd vid Åbo 

Akademi och/eller ha bakgrund i föreningen. “ (stadgar för NN vid Åbo Akademi r.f. § 9) 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Inspektor för verksamhetsåret 2020-2022. 

- Nuvarande Inspektor Linnea Henriksson hade meddelat att hon gärna fortsätter vara 

Nationens Inspektor, men hade inte möjlighet att närvara på mötet.  

 

Beslut: Linnea Henriksson valdes enhälligt till Nationens Inspektor för verksamhetsåren 

2020-2022.  

 

10. Val av Kurator för verksamhetsåret 2020 

 “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 

 tremedlemmar är närvarande.” (Stadgar för NN vid Åbo Akademi r.f. §10) 
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Om Kurators uppgifter stadgas närmare i Arbetsordningen för NN vid Åbo Akademi r.f. 

 §4 

Förslag: Nationsmötet väljer Kurator för verksamhetsåret 2020. 

- Topias Mannisto nominerade Emma Lundström, hon tog emot nomineringen.  

- Sebastian Sandström föreslog att mötet väljer en ny tillfällig sekreterare för punkt 

nummer 10. Mötet godkände detta och PR-chef Sandra Weckström fungerade som 

mötets sekreterare för punkt 10.  

- Emma Lundström presenterade sig och svarade på frågor.  

 

Beslut: Emma Lundström valdes enhälligt till Kurator för verksamhetsåret 2020.  

- Sebastian Sandström föreslog att den mötesvalda sekreteraren återgår till sin post. 

Mötet godkände detta och Emma Lundström återgick som mötets sekreterare. 

 

11. Val av övriga styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2020 

 “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.: 

 

Förslag: Nationsmötet väljer övriga styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2020 
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9.1 Prokurator §5 

-  Topias Mannisto nominerade Isabella Servanto, hon tog emot nomineringen.  

- Thomas Fagerholm nominerade Stefan Grünwald, han tog emot nomineringen. 

-  Elin Karlsson nominerade Mats Rosenqvist, han tog emot nomineringen. 

- Leif Andersson föreslog att alla kandidater avlägsnar sig så att mötet kan komma på tre 

frågor att ställa dem, mötet godkände detta och kandidaterna avlägsnade sig.  

- Isabella Servanto presenterade sig först och svarade på frågor. 

-  Stefan Grünwald presenterade sig efter det och svarade på frågor.  

-  Mats Rosenqvist presenterade sig sist och svarade på frågor. 

(Jonne Kunnas anlände 18.44). 

(Rösträknarna avlägsnade sig 18.47 för att räkna rösterna och kom tillbaka 18.51). 

(Harri Valo avlägsnade sig 18.50 och kom tillbaka 18.52). 

Rösterna blev: Mats Rosenqvist fick 13 stycken, Stefan Grünwald fick 9 stycken och 

Isabella Servanto fick 6 stycken. 1 röst var blank.  

- Mats Rosenqvist valdes till Prokurator för verksamhetsåret 2020.  

 

9.2 Sekreterare §6 

- Joakim Seppelin nominerade Isabella Servanto, hon tog emot nomineringen. 

- Jalo Rämö nominerade Stefan Grünwald, han tog inte emot nomineringen. 

- Isabella Servanto svarade på frågor av mötet. 

- Isabella Servanto valdes enhälligt till Sekreterare för verksamhetsåret 2020. 

 

(Isabella Servanto avlägsnade sig klockan 18.58). 

 

 9.3 Skattmästare §7 

- Miika Alhopuro nominerade Jalo Rämö, han tog emot nomineringen.  

- Jalo Rämö presenterade sig och svarade på frågor.  
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- Jalo Rämö valdes enhälligt till Skattmästare för verksamhetsåret 2020.  

 

9.3 Klubbhövdingen och Värden/Värdinnan §8 

- Joakim Seppelin nominerade Rickard Sjöberg till Klubbhövding, han tog emot 

nomineringen. 

- Rickard Sjöberg presenterade sig och svarade på frågor. 

- Rickard Sjöberg valdes enhälligt till Klubbhövding för verksamhetsåret 2020.  

 

(Mats Rosenqvist avlägsnade sig 19.08). 

 

- Hanna Rautiainen nominerade Emelie Suni till Värdinna. Suni var inte närvarande på 

mötet, men hade på förhand meddelat sitt intresse för posten. Rautiainen läste upp en 

kort presentation som Suni skickat åt henne. 

- Sandra Weckström nominerade Joakim Seppelin till Värd, han tog emot nomineringen.  

- Joakim Seppelin presenterade sig kort för mötet.  

(Rösträknarna avlägsnade sig 19.12 och kom tillbaka klockan 19.17). 

(Felix Räykkylä avlägsnade sig 19.13 och kom tillbaka klockan 19.15). 

- Rösterna blev: Joakim Seppelin fick 17 röster och Emelie Suni fick 9 röster. 1 röst var 

blank. 

- Joakim Seppelin valdes till Värd för verksamhetsåret 2020.  

 

 9.5 PR-chefen §9 

- Sebastian Sandström nominerade Thomas Fagerholm, han tog emot nomineringen.  

- Thomas Fagerholm presenterade sig och svarade på frågor. 

- Thomas Fagerholm valdes enhälligt till PR-chef för verksamhetsåret 2020. 
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Beslut:  

Mats Rosenqvist valdes till Prokurator för verksamhetsåret 2020. 

Isabella Servanto valdes till Sekreterare för verksamhetsåret 2020. 

Jalo Rämö valdes till Skattmästare för verksamhetsåret 2020. 

Rickard Sjöberg valdes till Klubbhövding för verksamhetsåret 2020. 

Joakim Seppelin valdes till Värd för verksamhetsåret 2020. 

Thomas Fagerholm valdes till PR-chef för verksamhetsåret 2020. 

 

12.  Val av övriga funktionärer för 2020 

 Till NN vid Åbo Akademis övriga funktionärer hör: 

• Arkivarie 

• Kulturminister 

• Idrottsminister 

• Webbansvarig 

• 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 2020. 

 

Arkivarie 

- Den avgående kuratorn brukar väljas till arkivarie för följande år, men eftersom Kurator 

Räykkylä ska på utbyte våren 2020, så kommer han inte att vara närvarande hela året.  

- Emma Lundström nominerade därför PR-chef Weckström, hon tog emot nomineringen. 

- Sandra Weckström valdes enhälligt till Arkivarie för verksamhetsåret 2020. 

(Joakim Seppelin avlägsnade sig 19.26 och kom tillbaka 19.28). 
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Kulturminister 

- Stefan Grünwald ställde upp.  

- Stefan Grünwald valdes enhälligt till Kulturminister för verksamhetsåret 2020.  

 

Idrottsminister  

- Emma Lundström nominerade Jannica Lindholm, hon kunde inte delta på mötet men 

hade anmält sitt intresse per e-post.  

- Jannica Lindholm valdes enhälligt till Idrottsminister för verksamhetsåret 2020. 

 

Val av Webbansvarig  

- Sebastian Sandström föreslog att Alexander Blomqvist, den sittande Webbansvariga, 

fortsätter.  

- Alexander Blomqvist valdes enhälligt till Webbansvarig för verksamhetsåret 2020. 

 

(Topias Mannisto avlägsnade sig 19.33). 

 

Val av Sångledare och två Vice Sångledare 

- Emma Lundström nominerade Jannica Lindholm och Anna Oksanen till ordinarie 

sångledare. De kunde inte delta på mötet, men hade anmält sitt intresse i förväg.  

- Julia Kortelainen nominerade Harri Valo till vice sångledare, han tog emot 

nomineringen.  

- Alexander Blomqvist nominerade Emma Palomäki till vice sångledare, hon tog emot 

nomineringen. 

- Alexander Blomqvist ställde upp som ordinarie sångledare.  

- Harri Valo tog tillbaka sin nominering till vice sångledare, för att ge utrymme åt dem 

som hellre ville vara sångledare.  

- Alexander Blomqvist ställde därefter upp till vice sångledare istället. 
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- Anna Oksanen och Jannica Lindholm valdes till ordinarie sångledare. Emma Palomäki 

och Alexander Blomqvist valdes till vice sångledare. 

 

(Rickard Sjöberg avlägsnade sig 19.34 och kom tillbaka 19.36)  

(Topias Mannisto kom tillbaka 19.35) 

(Mats Rosenqvist kom tillbaka 19.37). 

 

Verksamhetsgranskare och två Suppleanter 

- Miika Alhopuro nominerade Sebastian Stjernvall till verksamhetsgranskare för 

verksamhetsåret 2020, han tog emot nomineringen. 

- Sebastian Sandström nominerade Miika Alhopuro till verksamhetsgranskare för 

verksamhetsåret 2020, han tog emot nomineringen.  

- Sebastian Stjernvall nominerade Julia Kortelainen till suppleant, hon tog emot 

nomineringen.  

- Miika Alhopuro nominerade Sebastian Sandström till suppleant, han tog emot 

nomineringen.  

- Miika Alhopuro och Sebastian Stjernvall valdes enhälligt till verksamhetsgranskare för 

verksamhetsåret 2020. Julia Kortelainen och Sebastian Sandström valdes enhälligt till 

verksamhetsgranskarnas suppleanter för verksamhetsåret 2020. 

 

Beslut:  

Sandra Weckström valdes till Arkivarie för verksamhetsåret 2020. 

Stefan Grünwald valdes till Kulturminister för verksamhetsåret 2020. 

Jannica Lindholm valdes till Idrottsminister för verksamhetsåret 2020. 

Alexander Blomqvist valdes till Webbansvarig för verksamhetsåret 2020. 

Anna Oksanen och Jannica Lindholm valdes till Sångledare för verksamhetsåret 2020. 
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Alexander Blomqvist och Emma Palomäki valdes till Vice Sångledare för 

verksamhetsåret 2020. 

Sebastian Stjernvall och Miika Alhopuro valdes till Verksamhetsgranskare för 

verksamhetsåret 2020. 

Julia Kortelainen och Sebastian Sandström valdes till Verksamhetsgranskarnas 

Suppleanter för verksamhetsåret 2020.  

 

 

13. Val av Hembygdsutskott för 2020 

 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 2020. 

 

 - Miika Alhopuro, Stefan Grünwald och Elin Karlsson ställde upp.  

 - Julia Kortelainen nominerade Felix Räykkylä, han tog emot nomineringen. 

 

Beslut: Miika Alhopuro, Elin Karlsson, Stefan Grünwald och Felix Räykkylä valdes 

enhälligt till Hembygdsutskottet för 2020.  

 

14. Val av Ekonomiutskott för 2020 

 Ekonomiutskottet väljs vid årsmötet. Utskottet består skattmästare som sammankallare, 

 samt minst två (2) eller högst fyra (4) övriga ekonomiskt kunniga medlemmar. 

 (Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §13) 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Ekonomiutskott för verksamhetsåret 2020. 
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 - Miika Alhopuro nominerade Harri Valo, han tog emot nomineringen. 

- Topias Mannisto ställde upp. 

 

Beslut: Harri Valo och Topias Mannisto valdes enhälligt till Ekonomiutskottet för 2020.  

 

15.  Val av Samkvämsutskott för 2020 

 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. §14) 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Samkvämsutskott för verksamhetsåret 2020. 

 

- Kurator Räykkylä meddelade att Tia Heimburger har meddelat att hon vill fortsätta 

inom samkvämsutskottet, även fast hon inte kunde närvara på mötet.  

- Sandra Weckström nominerade Rebecca Bergholm, hon tog emot nomineringen. 

- Emma Palomäki nominerade Evita Lindberg, hon tog emot nomineringen. 

- Evita Lindberg nominerade Emma Palomäki och Alexander Blomqvist, de tog emot 

nomineringen.  

- Sebastian Stjernvall nominerade Jonne Kunnas, han tog emot nomineringen. 

- Sebastian Sandström nominerade Agnes Kurtén, hon tog inte emot nomineringen.   

 

Beslut: Tia Heimburger, Rebecca Bergholm, Evita Lindberg, Emma Palomäki, Alexander 

Blomqvist och Jonne Kunnas valdes enhälligt till Samkvämsutskottet för 

verksamhetsåret 2020.  
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16.  Val av Programutskott för 2020 

 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. §15) 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Programutskott för verksamhetsåret 2020. 

 

- Sandra Weckström nominerade Charlotta Weckström och Agnes Kurtén, de tog emot 

nomineringen. 

 - Emma Palomäki nominerade Evita Lindberg, hon tog emot nomineringen. 

 - Emilie Nordström nominerade Linnea Nyman, hon tog emot nomineringen. 

 - Linnea Nyman nominerade Emilie Nordström, hon tog emot nomineringen. 

 - Evita Lindberg nominerade Emma Palomäki, hon tog emot nomineringen. 

 - Topias Mannisto ställde upp.  

 

Beslut: Charlotta Weckström, Agnes Kurtén, Evita Lindberg, Linnea Nyman, Emilie 

Nordström, Emma Palomäki, Topias Mannisto, Kulturminister Stefan Grünwald och 

Idrottsminister Jannica Lindholm valdes enhälligt till Programutskottet för 2020.  

 

17.  Val av PR-utskott och Layoutgrupp för 2020 

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. §16) 
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Förslag: Nationsmötet väljer PR-utskott och Layoutgrupp för verksamhetsåret 2020. 

 

- Emma Lundström nominerade Patrick Schubert, Anna Oksanen och Jannica Lindholm 

till PR-utskottet. De hade meddelat sitt intresse på förhand. 

- Elin Karlsson nominerade Sandra Weckström och Agnes Kurtén, de tog emot 

nomineringen.  

- Sandra Weckström nominerade Charlotta Weckström, hon tog emot nomineringen. 

- Sebastian Stjernvall nominerade Henrik Ståhl och Julia Kortelainen samt ställde själv 

upp.   

- Sebastian Sandström nominerade Alexander Blomqvist, han tog emot nomineringen. 

- Thomas Fagerholm nominerade Miika Alhopuro, Jonne Kunnas och Harri Valo, de tog 

inte emot nomineringen. 

- Alexander Blomqvist nominerade Emma Palomäki, hon tog emot nomineringen.  

- Topias Mannisto ställde upp.  

- Thomas Fagerholm nominerade Felix Räykkylä, han tog inte emot nomineringen  

 

Beslut: Anna Oksanen, Jannica Lindholm, Patrick Schubert, Sandra Weckström, Agnes 

Kurtén, Charlotta Weckström, Henrik Ståhl, Sebastian Stjernvall, Julia Kortelainen, 

Alexander Blomqvist, Emma Palomäki, Topias Mannisto valdes enhälligt till PR-utskottet 

för verksamhetsåret 2020.  

 

- Elin Karlsson nominerade Sandra Weckström till Layoutgruppen, hon tog emot 

nomineringen.  

- Miika Alhopuro nominerade Alexander Blomqvist, han tog emot nomineringen. 

- Alexander Blomqvist nominerade Sebastian Stjernvall, han tog emot nomineringen.   
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Beslut: Sandra Weckström, Alexander Blomqvist, Sebastian Stjernvall valdes enhälligt till 

Layoutgruppen för 2020.  

 

18.  Val av representationsutskott 2020 

”Representationsutskottet väljs vid årsmötet. Utskottet sammankallas av Kuratorn. 

Utskottet består av minst fyra (4) medlemmar. Representationsutskottet åligger att bistå 

styrelsen med värnandet om relationerna till Nationens vännationer/ -föreningar genom 

att bidra med kunskap, understöd och kontakter till vännationerna/ -föreningarna. […] ” 

 (Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §17) 

 

Förslag: Nationsmötet väljer representationsutskott för verksamhetsåret 2020. 

 

 - Emma Lundström nominerade Patrick Schubert, han hade visat intresse i förväg. 

 - Sandra Weckström nominerade Elin Karlsson, hon tog emot nomineringen. 

- Elin Karlsson nominerade Sandra Weckström, hon tog emot nomineringen. 

- Sebastian Stjernvall nominerade Sebastian Sandström, han tog emot nomineringen. 

- Sebastian Sandström nominerade Miika Alhopuro, han tog emot nomineringen. 

- Miika Alhopuro nominerade Sebastian Stjernvall, han tog emot nomineringen. 

- Emma Lundström nominerade Felix Räykkylä, han tog emot nomineringen. 

 

Beslut: Patrick Schubert, Elin Karlsson, Sandra Weckström, Miika Alhopuro, Sebastian 

Stjernvall, Sebastian Sandström, Felix Räykkylä valdes enhälligt till 

Representationsutskottet för 2020.  
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19. Val av Årsfestkommitté för 2020 

 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. §19.3) 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Årsfestkommitté för verksamhetsåret 2020. 

  

 - Elin Karlsson nominerade Sandra Weckström, hon tog emot. 

- Harri Valo undrade ifall man kunde förbise den övre gränsen på medlemmar i 

Årsfestkommittén, varpå Kurator Räykkylä svarade att arbetsordningen främst är 

riktgivande.  

- Sebastian Sandström påpekade att det inte finns något smidigt sätt att förbise den övre 

gränsen på medlemmar i ÅFK. Däremot påpekade han att detta kunde tas upp på nästa 

nationsmöte där man tillfälligt i så fall kunde ändra gränserna på medlemmar i ÅFK. 

- Harri Valo nominerade Jannica Lindholm, Alexander Blomqvist, Elin Karlsson och Agnes 

Kurtén. Jannica Lindholm hade meddelat sitt intresse på förhand och de tog alla emot 

nomineringarna 

 

Beslut: Alexander Blomqvist, Sandra Weckström, Jannica Lindholm, Elin Karlsson, Agnes 

Kurtén valdes till Årsfestkommittén för verksamhetsåret 2020. 

 

20.  Val av Valkommitté för 2020 

 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. §20.4) 
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Förslag: Nationsmötet väljer Valkommitté för verksamhetsåret 2020. 

- Sebastian Sandström föreslog den sittande styrelsen minus Emma Lundström och 

Joakim Seppelin, eftersom de blev invalda i nästa styrelse. Detta understöddes. 

 

Beslut: Felix Räykkylä, Topias Mannisto, Hanna Rautiainen, Elin Karlsson och Sandra 

Weckström valdes enhälligt till Valkommittén för verksamhetsåret 2020.   

 

21. Val av Stipendiekommitté för 2020 

 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 Helenius kamratskapspris samt nationens Åra. Vid utdelning av 

 förtjänsttecken följer kommittén de på förhand utarbetade kriterierna för utdelningen. 

 (Arbetsordning för NN vid Åbo Akademi r.f. §20.5) 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Stipendiekommitté för verksamhetsåret 2020. 

 

- Sebastian Sandström nominerade Sebastian Stjernvall, han tog emot nomineringen. 

- Sebastian Stjernvall nominerade Julia Kortelainen, hon tog emot nomineringen. 

- Sebastian Sandström nominerade Tobias Wessberg, som hade meddelat sitt intresse på 

förhand.  

- Miika Alhopuro ställde upp.  

 

Beslut: Sebastian Stjernvall, Julia Kortelainen, Tobias Wessberg och Miika Alhopuro 

valdes till Stipendiekommittén för 2020.  
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22.  Fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret 

 Uttag ur stadgarna: ” Ordinarie, stödande medlemmar och alumnimedlemmar 

 betalar en medlemsavgift, vars storlek årsmötet beslutar.”. (Stadgar för NN vid 

 Åbo Akademi r.f. §5) 

 

Förslag: Ordinarie och stödande medlem 8€ för ett år, 18€ för tre år. 30€ för evigt 

medlemskap för alumner. 

- Miika Alhopuro föreslog att alumnmedlemskapet skulle kosta 50 euro.   

- Jonne Kunnas frågade vad exakt som innebär med ett alumnmedlemskap, varpå 

Kurator Räykkylä svarade att de har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt på 

möten. Kunnas undrade ytterligare om alumnmedlemmar får medlemstidningen i 

pappersformat, varpå Kurator Räykkylä svarade att det är meningen att de ska få ett 

infobrev per e-post som berättar om Nationens verksamhet.   

- Miika Alhopuro föreslog att de också kunde få de elektroniska utgåvorna av 

medlemstidningen, men detta måste diskuteras närmare.  

(Patrick Schubert anlände klockan 20.10). 

- Jonne Kunnas påpekade att 50 euro är ett högt pris då man inte får så värst mycket för 

det priset. Leif Andersson höll med.  

- Miika Alhopuro förklarade att idén med alumnmedlemskap är ju att alumner vill stöda 

verksamheten inom Nationen och inte det hur mycket man får ut för pengarna. 

Sebastian Sandström höll med. 

 

Beslut: Alumnmedlemskapet fastställdes till att bli 50 euro. Ordinarie och stödande 

medlem blev 8 euro för ett år och 18 euro för tre år.  
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23.  Meddelanden 

- Prokurator Karlsson frågade ifall det finns intresse att ställa upp som fanbärare vid 

fantåget den 6.12, eftersom ingen i hembygdsutskottet kunde ställa upp. Emma 

Palomäki och Stefan Grünwald kunde ställa upp.  

- Kurator Räykkylä meddelade att NN deltar i Närpesgillets glöggrunda 28.11.  

- Kurator Räykkylä meddelade att NN håller på att utarbeta ett samarbetsavtal med 

Heidi’s Bier Bar i Åbo.  

(Hanna Rautiainen avlägsnade sig klockan 20.16). 

- Sebastian Sandström påminde dock att det redan finns ett samarbetsavtal med 

Skärgårdsbaren och att styrelsen inte åta sig uppgifter som kanske sedan inte uppfylls. 

Kurator Räykkylä svarade att detaljerna inte har utarbetats ännu och det är under 

förhandling exakt hurdana evenemang som NN åtar sig att ordna, om ett avtal bildas.  

- Julia Kortelainen påpekade att det är den nya styrelsen som ska göra det slutgiltiga 

beslutet eftersom avtalet i så fall träder i kraft på nästa års sida.   

- Sebastian Sandström föreslog att evenemangen som kunde ordnas på Heidi’s kunde 

vara vanliga nationskvällar som inte kräver så mycket arbete för att ordnas.  

- Leif Andersson påpekade att det kanske också skulle löna sig att hållas lojal gentemot 

Skärgårdsbaren, som NN har ett betydligt bättre samarbetsavtal med.  

- Sandra Weckström påminde också att NN i fortsättningen nog kommer ordna lika 

många evenemang på Skärgårdsbaren oberoende av ett nytt avtal, och prioriteringen 

kommer ligga på Skärgårdsbaren.   

(Hanna Rautiainen kom tillbaka klockan 20.21). 

- Skattmästare Mannisto spekulerade om möjligheterna för att höja priset på 

krandrycker från 3 euro till 4 hos samarbetspartnern Skärgårdsbaren, för att försöka nå 

den övre gränser för dryckbonus. Han fortsatte med att konstatera att om man vill nå 

gränsen för att få dryckbonusen borde man kanske höja priset från 3 euro till 4 euro på 

krandrickorna under något evenemang, istället för att sänka dem.  
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- Leif Andersson tyckte att det är onödigt då alla som kommer på evenemangen ändå är 

studerande.  

- Elin Karlsson påpekade dock att en höjning från 3 euro till 4 euro inte är så mycket.  

- Sebastian Sandström påpekade att det är inte hur mycket folk dricker på sitzarna, utan 

det är hur mycket folk dricker på efterfesten som är avgörande ifall man uppnår gränsen 

till dryckbonusen. Han tillade att Skärgårdsbaren nog själva bestämmer sina priser 

slutligen.  

- Julia Kortelainen påpekade att det endast gäller köp på nattklubbssidans bar och inte 

på den pubsidan som utgör i dryckbonusen. Folk brukar ofta köpa på den pubsidan och 

man kanske i framtiden kunde påpeka det att folk går till nattklubbssidan och köper sina 

drickor.  

- Sebastian Sandström påpekade att det vad man kunde göra i framtiden är att 

exempelvis börja Julgasquen tidigare och därmed också öppna efterfesten för 

utomstående tidigare, och på så vis öka dryckesförsäljningen.  

- Sandra Weckström påminde slutligen mötet om att Julgasquens anmälan är fortfarande 

öppen och man kan ännu anmäla sig på grund av att den nya styrelsen kommer att jobba 

under sitzen, och har således avanmält sig.   

 

24.  Övriga ärenden 

 - Inga övriga ärenden.  

 

25. Mötets avslutande 

- Mötet avslutades klockan 20.25.  
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______________________________   _________________________________ 

Felix Räykkylä, Kurator 2019    Emma Lundström, Sekreterare 2019 

 

 

 

 

______________________________   _______________________________ 

Julia Kortelainen, Protokolljusterare   Sebastian Stjernvall, Protokolljusterare 


