
 

NN vid Åbo Akademi r.f.  

Protokoll 

Vårmöte 2020  

Nationsmöte 3  

När: 15.4.2020 klockan 18.00  

Var: Zoom  

Kallade: Nationens medlemmar  

 
Närvarande: Emma Lundström, Mats Rosenqvist, Isabella Servanto, Jalo Rämö, Rickard Sjöberg, 

Emelie Suni, Miika Alhopuro, Sandra Weckström, Sebastian Stjernvall, Sebastian Sandström, 

Topias Mannisto, Julia Kortelainen, Felix Räykkylä, Charlotta Weckström, Elin Karlsson, Harri 

Valo, Rebecca  och Joakim Seppelin.  
 

Ärenden:  

1. Mötets öppnande  

- Mötet öppnades 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 Lundström att kallelsen gått ut 8.4.2020. 

- Mötet konstaterades stadgenligt och beslutsfört.  

3. Godkännande av föredragningslistan  

- Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 



 

4. Val av ordförande för mötet  

- På förslag av Isabella Servanto valdes Emma Lundström till mötets ordförande. 

5. Val av sekreterare för mötet  

- På förslag av Emma Lundström valdes Isabella Servanto till mötets sekreterare.  

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

- Julia Kortelainen nominerade sig själv till protokolljusterare och Kurator Lundström 

nominerar Sebastian Sandström till protokolljusterare. Julia Kortelainen och Sebastian 

Sandström valdes till protokolljusterare och vid behov rösträknare för mötet.  

7. Godkännande av protokoll för revisionsmötet 26.2.2020  

- Mötet godkände revisionsmötets protokoll utan ändringar. 

8. Val av årsfestmarskalkar för jubileumsåret 2021  

Under höstmötet väljs en (1) eller två (2) årsfestmarskalkar. Inför jubileumsår sker 
detta på vårmötet. Årsfestmarskalken bär huvudansvaret för planeringen och 
förverkligandet av årsfesten samt fungerar som ordförande och sammankallare för 
årsfestkommittén. Årsfestmarskalken skall till sin efterträdare lämna ett testamente. 
(§19.2 i Arbetsordningen för NN vid Åbo Akademi r.f.)  

Förslag: Mötet väljer årsfestmarskalk(ar) inför jubileumsåret 2021.  

Beslut: Sebastian Sandström nominerade Miika Alhopuro till årsfestmarskalk och Miika 
Alhopuro nominerade Sandra Weckström till Årsfestmarskalk. Miika Alhopuro och 
Sandra Weckström valdes till Årfestmarskalkar för jubileumsåret 2021.  

 
 
 



 

9. Övriga ärenden  

● Sandra Weckström och Miika Alhopuro har undersökt möjliga lokaler för 
årsfesten samt kontaktat catering företag.  

● Julia Kortelainen frågade om det finns planer på ersättande evenemang. Harri 
Valo svarade med att höstens planer beror på vad situationen kommer att vara 
på hösten. Inget kan fastställas vid detta skede.  

10. Meddelanden  

● Prokurator Rosenqvist redovisade för sommarträffen. Sommarträffen  ordnas i 
Lovisa 7-9 augusti. 

● Sebastian Stjernvall framförde att andra nationer har ordnat olika 
distansevenemang på Zoom, exempelvis har Österbottniska nationen spelat 
Cards Against Humanity via Zoom. Stjernvall föreslår att Nationen skulle kunna 
ordna liknande evenemang. Enligt Stjernvall var nationskvällen på distans en bra 
idé men anser att den kunde marknadsföras bättre samt att informationen om 
den kunde publiceras vid ett tidigare skede.  

● Julia Kortelainen frågade ifall det kommer att ordnas distansevenemang på 
vappen. Kurator Lundström svarade med att styrelsen inte har ännu diskuterat 
saken, men att nationsmedlemmarna informeras efter det kommande 
styrelsemöte.  

● Kurator Lundström frågade om det finns intresse för distanssitsar. Miika 
Alhopuro föreslog  att styrelsen frågar av Österbottniska Nationen om hur deras 
distanssitz gick till samt om det fanns intresse för den.  

 

11. Mötets avslutande 

- Mötet avslutades klockan 18:23.  

 

 

 



 
 
 
 

________________________________                     ________________________________ 

 

                  Kurator 2020                                                                  Sekreterare 2020 

 

                  Emma Lundström                                                          Isabella Servanto 
 

 

________________________________                     ________________________________ 

 

               Protokolljusterare                                                           Protokolljusterare 

 

               Julia Kortelainen                                                             Sebastian Sandström  

 


