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NN vid Åbo akademi r.f. 

Protokoll 

Extramöte 2019 

Nationsmöte 1 

När: 10.1.2019 kl. 19:00 

Var: ASA 120 stora auditoriet, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo 

Kallade: Nationens medlemmar 

Närvarande medlemmar: Anna Oksanen, Emma Lundström, Felix Räykkylä, Topias Mannisto, 

Johnny Graeffe, Harri Valo, Julia Kortelainen, Sandra Weckström, Joakim Seppelin, Sebastian 

Stjernvall, Elin Karlsson, Jessica Jokinen, Amanda Söderström, Patrick Schubert, Alexander 

Blomqvist, Joacim Krook, Anton Eklund, Evita Lindberg, Emilie Nordström, Thomas Fagerholm, 

Hanna Rautiainen (21 personer).  

 

Ärenden: 

1. Mötets öppnande 

- Mötet öppnades klockan 19.06 (21 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 Räykkylä konstaterade att kallelsen skickats ut sju dagar före mötet.  

- Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

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.  



   

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

 

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

- Anna Oksanen föreslog att samma personer skulle vara både 

protokolljusterare och rösträknare. 

-  Mötet godkände detta förslag.  

 

- På förslag av Anna Oksanen valdes Alexander Blomqvist och Sebastian 

Stjernvall till både protokolljusterare och vid behov rösträknare för mötet.  

 

6. Godkännande av föredragningslistan 

- Kurator Räykkylä föreslog att man skulle lägga till en punkt 9 ”Val av 

hembygdsutskottet” och punkt 10 ”Val av samkvämsutskott” på grund av lågt 

antal funktionärer i dessa utskott.  

- Föredragningslistan godkändes med de ovannämnda ändringarna.  

 

7. Godkännande av protokoll från Årsmötet 2018 

- Julia Kortelainen påpekade att det fanns ord som blivit bortlämnade under 

punkt 8 då en person lämnat utrymmet hade man lämnat bort ordet ”möte”. 

- Kortelainen fortsatte att det i punkt 9.4 fann ett kommatecken som var 

överflödigt. 

- Kortelainen påpekade också att i punkt 10, ”Val av övriga funktionärer”, hade 

skrivits ”Webmaister” istället för ”Webbansvarig” och föreslog att detta 

ändras.  

- Mötet godkände protokollet med ovannämnda ändringar. 
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8. Val av övriga styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2019 

“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.:  

9.1 Prokurator §5  

9.2 Sekreterare §6  

9.3 Skattmästare §7  

9.4 Klubbhövdingen och Värden/Värdinnan §8  

9.5 PR-chefen §9 

 

Förslag: Nationsmötet väljer resterande styrelsemedlemmarna (Prokurator, 

Klubbhövding och PR-chefen) för verksamhetsåret 2019 

Val av Prokurator för verksamhetsåret 2019 

- Sandra Weckström nominerade Elin Karlsson. 

- Elin Karlsson tog emot nomineringen.   

- (Elin Karlsson presenterade sig kort och svarade på frågor). 

- Elin Karlsson valdes enhälligt till Prokurator för verksamhetsåret 2019.  

Val av Klubbhövding för verksamhetsåret 2019 

- Joacim Krook nominerade Joakim Seppelin.  

- Joakim Seppelin tog emot nomineringen.  

- (Joakim Seppelin presenterade sig kort och svarade på frågor).  

- Joakim Seppelin valdes enhälligt till Klubbhövding för verksamhetsåret 2019.  
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Val av PR-chef för verksamhetsåret 2019 

- Anna Oksanen nominerade Sandra Weckström. 

- Sandra Weckström tog emot nominering. 

- (Sandra Weckström presenterade sig kort och svarade på frågor).  

- Sandra Weckström valdes enhälligt till PR-chef för verksamhetsåret 2019.  

Beslut: 

Elin Karlsson valdes till Prokurator för verksamhetsåret 2019. 

Joakim Seppelin valdes till Klubbhövding för verksamhetsåret 2019.  

Sandra Weckström valdes till PR-chef för verksamhetsåret 2019.  

   

9.  Val av Hembygdsutskott för 2019 
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) 
 

- Ingen ställde upp eller nominerades. Nya medlemmar väljs eventuellt på ett 

senare möte.  

 

10.  Val av Samkvämsutskott för 2019 
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) 
 

- Ingen ställde upp eller nominerades. Nya medlemmar väljs eventuellt på ett 

senare möte.  
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11.  Övriga ärenden 

- Kurator Räykkylä informerade mötesdeltagarna om att nationen borde skicka 

en honnörsång till Värmlands nation i Uppsala eftersom de gör en ny 

sångbok. 

- Sebastian Stjernvall föreslog att han kan skicka in några förslag på sånger.  

- Kurator Räykkylä berättade att NN deltar i ÅAS100 karneval den 25 januari på 

Kåren för att marknadsföra nationen. Frivilliga får gärna delta och hjälpa till 

med att berätta om nationen och sälja medlemsprylar. Styrelsen kommer 

vara på plats och hålla en frågesport med de andra nationerna.  

- Thomas Fagerholm undrade ifall PR-utskottet har rum för flera medlemmer, 

eftersom hans vän är intresserad. Som svar gavs att det finns rum men att 

man då måste bli invald på nästa nationsmöte 

12.  Meddelanden 

- Kurator Räykkylä meddelade att funktionärssitzen hålls den 1 februari och att 

det ordnas en nationskväll i form av en afterwork den 29 januari på 

Skärgårdsbaren. 

 

13. Mötets avslutande 

- Mötet avslutades klockan 19.32. 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

Felix Räykkylä, Kurator 2019    Emma Lundström, Sekreterare 2019 
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____________________________   ____________________________ 

Alexander Blomqvist, Protokolljusterare  Sebastian Stjernvall, Protokolljusterare 


