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NN vid Åbo Akademi 

Protokoll 

Extra medlemsmöte 2021 

När: 2.2.2021 kl.18.00 

Var: Zoom 

Närvarande: Felix Räykkylä, Ines Latvala, Emilie Nordström, Rebecca Bergholm, Linnéa Ny-

man, Emelie Suni, Henna Hansen, Emma Lundström, Sandra Weckström, Julia Kortelainen, Ste-

fan Grünwald, Alexander Blomqvist, Sebastian Sandström, Rickard Sjöberg, Harri Valo, Sebast-

ian Stjernvall 

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 Felix Räykkylä konstaterade att kallelsen till mötet skickades ut en vecka före mötet. 

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

Ines Latvala nominerade Felix Räykkylä. Felix Räykkylä godtar och väljs till ordförande för 

mötet. 

4. Val av sekreterare för mötet 

Felix Räykkylä nominerade Ines Latvala. Ines Latvala godkänner och väljs till sekreterare för 

mötet. 

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

Ines Latvala nominerade Linnéa Nyman och Rebecca Bergholm. Båda godtar och väljs till pro-

tokolljusterare och rösträknare för mötet. 

6. Godkännande av föredragningslistan 

Övriga ärenden ska stå efter meddelanden och det bör ändras. Inga intresseanmälningar har dykt 

upp så de skippas.  

Föredragningslistan godkändes med förändringar. 

7. Godkännande av protokoll från Årsmötet 2020 

- Det måste tilläggas att mötet också var via Zoom.  

- Stefan är uppskriven två gånger medan fyra mötesdeltagare saknas: Lilly Björklund, Susanna 

Lundell, Johnny Graeffe och Linnéa Nyman 

- Eftersom mötet var både på Zoom och fysiskt borde deltagarlistan vara uppdelad enligt vem 

som var på plats och vem som var på distans. 

- Punkt 3 och 4: endast skriva för och efternamn istället för titel 

- Numreringen har fallit bort från punkterna 5-7 vilket har lett till att numreringen för resten av 

protokollet är felaktig 
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- Punkt 6.1: Under val ska valresultatet skrivas i protokollet för transparens 

- Punkt 6.2: Emilie Nordströms namn felstavat 

- Punkt 7: kunde ha varit i formatet “förslag - beslut” genom hela punkten för konsistens, men 

inte ett sakfel, Kortelainen är skrivet med liten bokstav 

- Punkt 12: Det står att Topias Mannisto inte tog emot nomineringen till PR-utskottet men är i 

beslutet invald i utskottet, Sebastian Stjernvall tog emot nomineringen men det har inte kommit 

med, möjligt att det har blivit tvärtom 

- Punkt 16: från beslutet föll priset för vanliga ett och tre års medlemsskap bort 

- Punkt 17: här kunde nämnas vad personerna som blev valda har gjort för nationen 

- Jaani är skrivet med två a:n 

Protokollet godkändes med ändringar. 

8. 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.: 

Förslag: Nationsmötet väljer resterande styrelsemedlemmen (Värdinna) för verksamhetsåret 2021 

Emelie Suni nominerar Henna Hansen. Henna Hansen godtar och väljs till värdinna för verk-

samhetsåret 2021. 

9. Meddelanden 
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NN on Ice ordnas 3.2.2021 och anmälan till zoom-sitzen öppnar under veckan. 

10. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

11. Mötets avslutande 

Mötet avslutades klockan 18.28.


