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NN vid Åbo Akademi 

Protokoll 
Na2onsmöte 3 
När: 20.4.2021 kl.18:00 

Var: Specialföreningskansliet, Tavastgatan 22, 20500 Åbo / Zoom 

Närvarande: Ines Latvala, Emilie Nordström, Felix Räykkylä, Isabella Servanto, Alexander 
Blomqvist, CharloQa Weckström, Elin Karlsson, Emma Lundström, Henna Hansen, Jalo Rämö, 
Julia Kortelainen, Mats Rosenqvist, Emelie Suni, Miika Alhopuro, Rebecca Bergholm, Rickard 
Sjöberg, Sandra Weckström, SebasYan Stjernvall, Stefan Grünwald 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades klockan 18.02. 

2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

 Kallelse 'll föreningsmöte u1ärdas senast sju dagar före mötet 'll föreningens 
 medlemmar genom e6 kallelsebrev per e-post. (Stadgar för NN vid Åbo Akademi 
 r.f. §15) 

Kurator Räykkylä konstaterade aQ kallelsen Yll mötet skickades iväg en vecka innan mötet. 
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört 

3. Godkännande av föredragningslistan 
Kurator Räykkylä meddelade aQ förslaget om aQ webmastern är sammankallare för utskoQet ska 
tas bort i punkt 12. 

Föredragningslistan godkändes med ändringar. 

4. Val av ordförande för mötet 
På förslag av Ines Latvala valdes Felix Räykkylä Yll mötets ordförande. 
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5. Val av sekreterare för mötet 
På förslag av Felix Räykkylä valdes Emilie Nordström Yll mötets sekreterare. 

6. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet 
På förslag av Felix Räykkylä valdes Julia Kortelainen och Sandra Weckström Yll protokolljusterare 
och rösträknare för mötet. 

7. Godkännande av protokoll för revisionsmötet 23.2.2021 
Protokollet godkändes utan ändringar. 

8. Föredragning av föreningens bokslut för 2020 
Jalo Rämö föredrog föreningens bokslut för 2020. Det konstaterades aQ resultatet var sämre än 
förväntat och aQ verksamheten hade så goQ som helt varit på paus sedan mars 2020. Årsfesten 
blev en stor kostnad e`ersom man var tvungen aQ inhibera den i sista minuten. 
EkonomiutskoQet funderar Yllsammans kring lösningar och förbäQringar så aQ ekonomin inte 
allYd ska gå på minus 

Mötet godkände föreningens bokslut utan ändringar. 

9. Föredragning av föreningens verksamhetsberäPelse 2020 
Isabella Servanto föredrog föreningens verksamhetsberäQelse för 2020. Det konstaterades aQ 
året var mycket annorlunda på grund av coronapandemin. Vanlig verksamhet ända fram Yll 
årsfestveckan sedan övergick allt mer eller mindre Yll distans. 

- Julia Kortelainen påpekar aQ det står aQ kansliturer hölls varje onsdag trots aQ de o`ast hölls 
på distans 

- Sandra Weckström kommenterade aQ det i rapporterna står “Ricke” och “Meme” utskrivet 
vilket ska tas bort 

- Korrigering måste göras i årsfestmarskalkens rapport där det står aQ Emilie Nordström var med 
i årsfestkommiQén på eQ ställe men det står inte under utskoQsdelen, även Joakim Seppelins 
namn saknas under samkvämsutskoQet 

- Sandra Weckström kommenterade en del språkliga fel 
- Julia Kortelainen nämnde aQ bilagorna inte är räQ gjorda och aQ underskri`er saknas 
- Sandra Weckström nämnde aQ det på s. 21 är oklart vem som valdes Yll marskalker, på s. 23 

och s. 24 borde det beräQas om vad som gjordes under distanschill 

Mötet godkände föreningens verksamhetsberäQelse med ändringar. 
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10. Föredragning av verksamhetsgranskarnas beräPelse 
Verksamhetsgranskare SebasYan Stjernvall och verksamhetsgranskare Miika Alhopuro föredrog 
verksamhetsgranskarnas beräQelse.  

De konstaterade aQ de inte finner några hinder för aQ bevilja styrelse 2020 ansvarsfrihet. 

11. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt behandling av 

andra frågor som styrelsens och verksamhetsgranskarnas beräPelser kan ge 

anledning 2ll 

 Styrelsens förslag: Styrelsen för år 2020 beviljas ansvarsfrihet. 

Styrelsen för verksamhetsåret 2020 avlägsnade sig från mötet och under Yden godkände 
verksamhetsgranskarna, styrelsen samt övriga mötesdeltagare aQ de skulle beviljas 
ansvarsfrihet. 

Förslaget om aQ bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2020 godkändes. 

12. Skapande av en arbetsgrupp för uppdaterandet av föreningens webbsida 

 Styrelsens förslag: En Arbetsgrupp på 3–6 personer. Medlemmar väljs in på nästa möte. 

- Uppdateringarna av föreningens webbsida försvåras e`ersom den nuvarande webbsidan är 
väldigt “hemgjord” och webbmastern anser därför aQ den borde ändras från grunden 

- Julia Kortelainen ställde frågan om gruppen som väljs endast ska planera eller också skapa 
webbsidan, kurator Felix Räykkylä besvarar frågan med aQ gruppen ska skapa hemsidan under 
övervakning av webbmastern 

- EkonomiutskoQet anser aQ webbsidan får inte ha en årlig kostnad e`ersom det skulle leda Yll 
för stora kostnader och för mycket jobb 

- Julia Kortelainen ställde frågan om vem som ska vara sammankallare om inte webbmastern, 
kurator Felix Räykkylä ger som förslag aQ det kan vara PR-chefen, SebasYan Stjernvall ger som 
förslag aQ sammankallaren kunde vara någon inom utskoQet (som bestäms av medlemmarna) 
för aQ försäkra om aQ personen i fråga är moYverad 

Mötet beslutade aQ insY`a en arbetsgrupp. 

Mötet godkände aQ sammankallaren för arbetsgruppen bestäms inom gruppen. 
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13. Upplösandet av AlumnkommiPén 

 Styrelsens förslag: KommiQén upplöses. 

AlumnkommiQén som insY`ades 2016 bör upplösas e`ersom den inte verkat på flera år. 

- Julia Kortelainen nämner aQ namnet är annat enligt verksamhetsberäQelsen från 2017. Felix 
lovade kolla upp saken, men det konstaterades aQ det inte råder någon oklarhet kring vilken 
grupp det handlar om även om namnet är oklart 

Beslut: Mötet godkände aQ kommiQén upplöses. 

14. Meddelanden 
Kurator Räykkylä meddelade: 
- I och med aQ den nya arbetsgruppen har skapats uppmanas alla aQ göra reklam för gruppen 

för aQ locka potenYella medlemmar 
- EQ extra möte kommer aQ hållas i maj, e`ersom reformgruppen har uoormat eQ förslag som 

ska presenteras 

15. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

16. Mötets avslutande 
Mötet avslutades klockan 19.03. 
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_________________________________  ________________________________ 
Felix Räykkylä, Kurator 2021    Emilie Nordström, Sekreterare 2021 

_________________________________  ________________________________ 
Julia Kortelainen, Protokolljusterare   Sandra Weckström, Protokolljusterare


