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NN vid Åbo Akademi r.f. 

Protokoll 

Årsmöte 2020 

Nationsmöte 4 
När: 23.11.2020 kl. 18:00 

Var: Panimoravintola Koulu, Eriksgatan 18, 20100 Åbo 

Kallade: Nationens medlemmar 

Närvarande: Alexander Blomqvist, Elin Karlsson, Emelie Suni, Emma Lundström, Felix 

Räykkylä, Isabella Servanto, Jalo Rämö, Jannica Lindholm, Joakim Seppelin, Julia Kortelainen, 

Linnéa Henriksson, Miika Alhopuro, Rebecca Bergholm, Rickard Sjöberg, Sandra Weckström, 

Sebastian Sandström, Sebastian Stjernvall, Stefan Grunwald, Charlotta Weckström, Stefan 

Grunwald, Thomas Fagerholm, Topias Mannisto och Harri Valo. 

 

Ärenden: 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades 18:11. 

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)  

 

Kallelsebrevet skickades sju dagar före mötet. Mötet är stadgeenligt och beslutsfört.  

 

3. Val av ordförande för mötet 

Sekreterare Servanto nominerade Kurator Lundström till ordförande. Kurator Lundström tog 
emot nomineringen.  

 

4. Val av sekreterare för mötet 

Kurator Lundström nominerade Sekreterare Servanto till sekreterare. Sekreterare Servanto 
tog emot nomineringen.  

 

      5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet 
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PR-chef Blomqvist nominerar sig själv till rösträknare och protokolljusterare. Anna Oksanen 
nominerar Henrik Ståhl till rösträknare och protokolljusterare. Henrik Ståhl godtar 
nomineringen.  

 

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns i sin helhet. 

 

Godkännande av protokoll från Höstmötet 2020 

- I början av dokumentet ska extra ordet “var” tas bort.  

- Vid punkt 12 finns det ett extra mellanslag mella siffran 12 och “val av 

festkommittéen”.  

- Under punkt 12 ska Skattmästare Rämö tilläggas till Årsfestkommittéen.  

- Vid punkt 10 ska de ställen där ordet bokslut använts ändras till ordet 

halvårsbokslut.  

- Under punkt 13 ska Sandra Weckström, Felix Räykkylä och Sebastian 

Stjernvall tilläggas till Reformgruppen. 

- Under punkt 14 ska Blue ändras till Blu.  

- Vid punkt 17 saknas det ett mellanslag mellan siffran 17 och “mötets 

avslutande”.  

Höstmötets protokoll godkänns med dessa ändringar.  

 

Val av Kurator för verksamhetsåret 2021 

“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 Kuratorns uppgifter stadgas närmare i Arbetsordningen för NN vid Åbo Akademi r.f. §4 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Kurator för verksamhetsåret 2021. 
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- Emma Lundström nominerade Felix Räykkylä. Han tog emot nomineringen.  
- Felix Räykkylä presenterade sig. 

 

Beslut: 
Felix Räykkylä valdes till Kurator för verksamhetsåret 2021.  

 

      6. Val av övriga styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2021 

“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.: 

 

      6.1 Prokurator §5 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Prokurator för verksamhetsåret 2021. 

 

- Leif Andersson nominerade sig själv.  

- Emilie Nordström nominerade Ines Latvala. Hon tog emot nomineringen.  
- Leif Andersson presenterade sig först och svarade sedan på frågor.  

- Ines Latvala presenterade sig först och svarade sedan på frågor.  

 

Beslut: Ines Latvala valdes till Prokurator för verksamhetsåret 2021.  

 

 

      6.2 Sekreterare §6 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Sekreterare för verksamhetsåret 2021. 

 

- Linnea Nyman nominerade Emmelie Nordström. Hon tog emot nomineringen.  
- Emmelie Nordström presenterade sig själv.  

 

Beslut: Emilie Nordström valdes till Sekreterare för verksamhetsåret 2021.  
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      6.3 Skattmästare §7 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Skattmästare för verksamhetsåret 2021. 

 

- Emelie Suni nominerade Rebbecca Bergholm. Hon tog emot nomineringen.  
- Rebecca Bergholm presenterade sig själv.  

 

Beslut: Rebecca Bergholm valdes till Skattmästare för verksamhetsåret 2021.  

 

 

      6.4 Klubbhövdingen och Värden/Värdinnan §8 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Klubbhövdingen och Värden/Värdinnan för verksamhetsåret 

2021. 

 

- Emilie Nordström nominerade Linnea Nyman. Hon tog emot nomineringen.  
- Linnea Nyman presenterade sig själv.  

 

Beslut: Linnea Nyman valdes till Klubbhövding för verksamhetsåret 2021.  

 

P.g.a. Att ingen ställde upp för posten som Värden/Värdinnan, väljs Värden/Värdinnan under 

ett kommande nationsmöte.  

 

 

      6.5 PR-chefen §9 

 

Förslag: Nationsmötet väljer PR-chefen för verksamhetsåret 2021. 

 

- Emma Lundström nominerade Emelie Suni. Hon tog emot nomineringen.  
- Emelie Suni presenterade sig själv först och svarade sedan på frågor.  

 

Beslut: Emelie Suni valdes till PR-chef för verksamhetsåret 2021. 

 

Paus kl. 19:11 till 19:25 
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      7. Val av övriga funktionärer för 2021  

Till NN vid Åbo Akademis övriga funktionärer hör: 

● Arkivarie 

Emma Lundström nominerade Sandra Weckström. Hon tog emot nomineringen. 
Sandra Weckström valdes till Arkivarie för verksamhetsåret 2021. 

● Kulturminister 

Topias Mannisto nominerade Thomas Fagerholm. Han tog emot nomineringen. 
Thomas Fagerholm valdes till Kulturminister för verksamhetsåret 2021. 

● Idrottsminister 

Jalo Rämö nominerade Rickard Sjöberg. Han tog emot nomineringen. Rickard Sjöberg 

valdes till Idrottsminister för verksamhetsåret 2021. 

● Webbansvarig 

Emma Lundström nominerade Alexander Blomqvist. Han tog emot nomineringen. 
Alexander Blomqvist valdes till Webbansvarig för verksamhetsåret 2021. 

● Två sångledare och två vice sångledare 

Förslag:  

- Anna Oksanen nominerade Emma Lundström till ordinarie sångledare. Hon tog emot 
nomineringen.  

- Emma Lundström nominerade Anna Oksanen till ordinarie sångledare. Hon tog emot 
nomineringen.  

- Alexander Blomqvist nominerade Emilie Nordström till vice sångledare. Hon tog emot 
nomineringen.  

- Emilie Nordström nominerade Alexander Blomqvist till vice sångledare. Han tog emot 
nomineringen.  

Beslut:  

- Emma Lundström och Anna Oksanen valdes till ordinarie sångledare för 

verksamhetsåret 2021. 

- Emmelie Nordström och Alexander Blomqvist valdes till vice sångledare för verksamhetsåret 

2021.  
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● Två verksamhetsgranskare och två suppleanter 

(Om dessa stadgas i föreningens arbetsordning §10) 

 

Förslag:  

- Emma Lundström nominerade Sebastian Sandström till ordinarie 

verksamhetsgranskare. Han tog emot nomineringen.  
- Alexander Blomqvist nominerade Julia Kortelainen till ordinarie 

verksamhetsgranskare. Hon tog emot nomineringen.  
- Sebastian Stjernvall nominerade Henrik Ståhl till suppleant. Han tog emot 

nomineringen.  
- Emma Lundström nominerade Anna Oksanen till suppleant. Hon tog emot 

nomineringen.  

 

Beslut:  

- Sebastian Sandström och Julia kortelainen valdes till ordinarie verksamhetsgranskare 

för verksamhetsåret 2021. 

- Henrik Ståhl och Anna Oksanen valdes till suppleanter för verksamhetsåret 2021. 

 

      8. Val av Hembygdsutskott för 2021 

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 2021. 

- Sandra Weckström nominerade Susanna Lundell. Hon tog emot nomineringen.  
- Stefan Grunwald nominerade sig själv.  

- Felix Räykkylä nominerade Elin Karlsson. Hon tog emot nomineringen.  
- Leif Andersson nominerade sig själv.  

Beslut: Susanna Lundell, Stefan Grunwald, Elin Karlsson och Leif Andersson valdes till 

Hembygsutskottet för verksamhetsåret 2021. 
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      9. Val av Ekonomiutskott för 2021 

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 2021. 

 

- Emma Lundström nominerade Sebastian Sandström. Han är inte närvarande men tog 
emot nomineringen.  

- Rickard Sjöberg nominerade Jalo Rämö. Han tog emot nomineringen.  
- Jalo Rämö nominerade Topias Mannisto. Han tog emot nomineringen.  
- Rebecca Bergholm nominerade Harri Valo. Han tog emot nomineringen.  

 

Beslut: Sebastian Sandström, Jalo Rämö, Topias Mannisto och Harri Valo valdes till 

ekonomiutskottet för verksamhetsåret 2021. 

 

      10. Val av Samkvämsutskott för 2021 

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 2021. 

 

- Rickard Sjöberg nominerade Emelie Suni. Hon tog emot nomineringen.  
- Emma Lundström nominerade Rickard Sjöberg. Han tog emot nomineringen.  
- Joakim Seppelin nominerade sig själv.  

- Alexander Blomqvist nominerade sig själv.  

 

Beslut: Emelie Suni, Rickard Sjöberg, Joakim Seppelin och Alexander Blomqvist valdes till 

Samkvämsutskottet för verksamhetsåret 2021. 

 

      11. Val av Programutskott för 2021 

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) 
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Förslag: Nationsmötet väljer Programutskott för verksamhetsåret 2021. 

- Isabella Servanto nominerade Topias Mannisto. Han tog emot nomineringen.  
- Anna Oksanen nominerade Johnny Graeffe. Han tog emot nomineringen.  
- Jannica Lindholm nominerade sig själv.  

 

Beslut: Topias Mannisto, Johnny Graeffe och Jannica Lindholm valdes till programutskottet 

för verksamhetsåret 2021. 

 

Flera medlemmar väljs under det kommande nationsmötet.  

 

      12. Val av PR-utskott och Layoutgrupp för 2021 

● 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) 

Förslag: Nationsmötet väljer PR-utskott för verksamhetsåret 2021. 

 

- Anna Oksanen nominerade Henrik Ståhl. Han tog emot nomineringen.  
- Anna Oksanen nominerade Miika Alhopuro. Han tog emot nomineringen.  
- Sandra Weckström nominerade Lilly Björklund. Hon tog emot nomineringen.  
- Alexander Blomqvist nominerade Sandra Weckström. Hon tog emot nomineringen.  
- Leif Andersson nominerade sig själv.  

- Henrik Ståhl nominerade Alexander Blomqvist. Han tog emot nomineringen.  
- Johnny Graeffe nominerade Sebastian Stjernvall. Han tog emot nomineringen.  
- Johnny Graeffe nominerade Topias Mannisto. Han tog inte emot nomineringen.  

 

Beslut: Henrik Ståhl, Miika Alhopuro, Lilly Björklund, Sandra Weckström, Leif Andersson, 

Alexander Blomqvist och Topias Mannisto valdes till PR-utskottet för verksamhetsåret 2021. 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Layoutgrupp för verksamhetsåret 2021. 

 

- Lilly Björklund nominerade Sandra Weckström. Hon tog emot nomineringen.  
- Sandra Weckström nominerade Alexander Blomqvist. Han tog emot nomineringen.  
- Thomas Fagerholm nominerade sig själv.  
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Beslut: Sandra Weckström, Alexander Blomqvist och Thomas Fagerholm 

valdes till Layoutgruppen för verksamhetsåret 2021. 

 

      13. Val av representationsutskott 2021 

”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 2021. 

 

- Emma Lundström nominerade Sebastian Sandström. Han tog emot nomineringen.  
- Johnny Graeffe nominerade Henrik Ståhl. Han tog emot nomineringen.  
- Leif Andersson nominerade sig själv. 

- Lilly Björklund nominerade Sandra Weckström. Hon tog emot nomineringen.  
- Anna Oksanen nominerade Emma Lundström. Hon tog emot nomineringen.  
- Henrik Ståhl nominerade Johnny Graeffe. Han tog emot nomineringen.  
- Anna Oksanen nominerade Miika Alhopuro. Han tog emot nomineringen.  
- Felix Räykkylä nominerade Elin Karlsson. Hon tog emot nomineringen.  

 

Beslut: Sebastian Sandström, Henrik Ståhl, Leif Andersson, Sandra Weckström, Emma 

Lundström, Johnny Graeffe, Miika Alhopuro och Elin Karlsson valdes till 

Representationsutskottet för verksamhetsåret 2021. 

 

      14. Val av Valkommitté för 2021 

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) 

 

Förslag: Nationsmötet väljer Valkommitté för verksamhetsåret 2021. 

 

Beslut: Styrelsen 2020 valdes till Valkommittéen för verksamhetsåret 2021.  
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Henrik Ståhl avlägsnar sig kl. 18:50. 

Sebastian Sternvall, Sebastian Sandström, Rickard Sjöberg och Johnny Graeffe avlägsnade sig 

kl. 18:57. 

Henrik Ståhl, Sebastian Sternvall, Sebastian Sandström och Johnny Graeffe återvände kl. 

18:59.  

Rickard Sjöberg återvände kl. 19:03.  

 

      15. Val av Stipendiekommitté för 2021 

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 2021. 

 

- Julia Kortelainen föreslår att Miika Alhopuro, Tobias Wessberg, Emma Lundström och 

hon själv väljs till Stipendiekommittéen.  

 

Beslut: Julia Kortelainen, Miika Alhopuro, Tobias Wessberg och Emma Lundström valdes till 

stipendiekommittéen.  

 

      16. 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: Att upprätthålla prisen för ordinarie och stödjande medlemskap.  Det nuvarande 

priset för stödjande medlemskap är 8€ för ett år, 18€ för tre år och 30€ för evigt 

medlemskap för alumner.  

 

- Anna Oksanen frågar hur dålig ekonomin är och föreslår att det eviga medlemskapets 

pris skulle höjas till 35€. Oksanen noterar att det höjda priset skulle förbättra 

föreningens ekonomi.  

- Skattmästare Rämö föreslår att medlemskapets pris höjs till 50€.  

- Johnny Graeffe föreslår att priset skulle ändras från en engångssumma till en årlig 

avgift. Därmed skulle medlemsavgiften vara 30€/år.  
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- Anna Oksanen frågar ifall ändringen till en årlig avgift skulle medföra 

en större arbetsbörda. Skattmästare Rämö svarar nekande. Ytterligare poängterar 

Oksanen att alumnmedlemsskapet inte har samma förmåner som ordinarie 

medlemskapet och rekommenderar därmed att en engångsavgift på 50€ skulle 

införas.  

- Leif Andersson föredrar det eviga medlemskapet framöver det årliga medlemskapet.  

- Johnny Graeffe anser att det inte är ändamålsenligt att ha en mångfald av inaktiva 

medlemmar. Därmed föredrar han att en årlig avgift skulle införas.  

- Julia Kortelainen påpekar att frågan är utanför punktens syfte. Frågan om 

upprätthållandet av en engångsavgift eller en årlig avgift kan inte diskuteras p.g.a. 

föreningens stadga har fastställt att avgiften för evigt medlemskap är en 

engångsavgift.  

- Felix Räykkylä understryker att avgiften ursprungligen var avsedd att vara en 

engångsavgift. Ifall nationen vill höja priset för medlemskapet bör evenemang riktade 

för alumner ordnas. Ett Programutskott för alumner vore en bra idé. 

- Reformgruppen tar denna fråga på sin agenda.  

 

Beslut: Priset för det eviga medlemskapet är tillsvidare 30€. 

 

      17. Val av hedersmedlemmar 

Till hedersmedlem kan föreningen kalla en person, som visat föreningen sitt särskilda 

intresse. Det här beslutar föreningsmötet om. En hedersmedlem erlägger ingen 

medlemsavgift.” Under NN:s historia har hedersmedlemskapet delats ut 14 gånger, 

senast 2016. Tidigare recipienter har varit: Inspektorer, studenter och alumner.  

 

Förslag: Mötet väljer nya hedersmedlemmar till nationen 

 

- Sebastian Stjernvall föreslog att Jani Heinonen och Linnea Klinge-Nygård väljs till 

hedersmedlemmar.  

 

Beslut: Jani Heinonen och Linnea Klinge-Nygård valdes till hedersmedlemmar.  

 

Johnny Graeffe avlägsnar sig kl. 20:05, återvänder kl. 20:07. 

Sebastian Stjernvall och Topias Mannisto avlägsnar sig kl. 20:09, återvänder kl.20:11. 

 

      18. Meddelanden 
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- Styrelsen kungör att julgasquen inte ordnas i år.  

- Leif Andersson frågar ifall styrelsen har planerat ett ersättande distansevenemang.  

- PR-chef Blomqvist anser att det inte är värt besväret. Han nämner att andra 

föreningar har haft problem med att ordna lyckade distansevenemang.  

- Leif Andersson anser att det oberoende är värt att försöka ordna en julfest. 

- Felix Räykkylä tycker att en nationskväll via zoom med jultema skulle vara ett 

alternativ. Leif Andersson understöder förslaget.  

- Styrelsen tar förslaget i beaktande.  

 

      19. Övriga ärenden 

- Julia Kortelainen meddelar att hon fått stipendiepengarna av Sebastian Stjernvall, en 

före detta medlem av Stipendiekommittéen, som inte fortsätter i kommittéen under 

verksamhetsåret 2021. P.g.a. att Kortelainen blivit omvald till kommittéen behåller 

hon dem i förvar tills årsfesten under hösten 2021.  

- Stefan Grünwald frågar vad situationen är med den kommande årsfesten. 

Årsfestmarskalk Weckström svarar att den ordnas på hösten 2021 och inte på våren 

som ursprungligen planerats.  

- Julia Kortelainen frågar om Årfestkommittéen har de undersökt om VPK är tillgänglig 

under årsfesten. Årsfestmarskalk Weckström svarar att de inte har undersökt saken. 

Weckström poängterar att VPK är eventuellt ett för stort utrymme för årsfesten. 

- Rebecca Bergholm kommenterar att VPK är mycket dyrt.  

- Leif Andersson frågar om alla vänföreningarna har informerats om att datumet för 

årsfesten har ändrats. Årsfestmarskalk Weckström säger att vänföreningen 

Studentenverbindung Concordia Bern har informerats om ändringearna, medan 

vänföreningarna Göteborgs Nation i Uppsala, Göteborgs Nation i Lund och Värmlands 

Nation i Uppsala har inte ännu informerats.  

 

      20. Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20:15. 

 

 

 

http://www.concordiabern.ch/
http://www.goteborgsnation.se/
http://www.goteborgsnation.com/index.php
http://www.varmlandsnation.se/index.html
http://www.varmlandsnation.se/index.html
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