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NN vid Åbo akademi r.f. 

Protokoll 

Revisionsmöte 

Nationsmöte 2 

När: 23.2.2021 kl.18:00 

Var: Specialföreningskansliet, Tavastgatan 22, 20500 Åbo / Zoom 

Närvarande: Felix Räykkylä, Rebecca Bergholm, Emelie Suni, Ines Latvala, Emilie Nordström, 

Linnéa Nyman, Henna Hansen, Julia Kortelainen, Sandra Weckström, Topias Mannisto, Rickard 

Sjöberg, Emma Lundström, Jalo Rämö, Alexander Blomqvist, Jannica Lindholm, Lilly 

Björklund, Stefan Grunwald, Sebastian Sandström, Harri Valo 

Ärenden: 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades klockan 18.02. 

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 Nyländska Nationen 

vid Åbo Akademi r.f. §15) 
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Kurator Felix Räykkylä konstaterade att kallelsen till mötet skickades iväg en vecka innan mötet. 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

3. Godkännande av föredragningslistan 

2019 ska ändras till 2021. Punkt 9-11 måste läggas till nästa möte, kan ge anledning till två 

gånger punkt 11. 

Föredragningslistan godkändes med förändringar. 

4. Val av ordförande för mötet 

På förslag av Rebecca Bergholm valdes Felix Räykkylä till mötets ordförande. 

5. Val av sekreterare för mötet 

På förslag av Felix Räykkylä valdes Emilie Nordström till mötets sekreterare. 

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

Julia Kortelainen nominerade sig själv och Sandra Weckström. Julia Kortelainen och Sandra 

Weckström valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet. 

7. Godkännande av extra nationsmötes protokoll 

Adressen till specialföreningskansliet fattas, också i punkten för godkännande av 

föredragningslistan. Formuleringen bör ändras i punkt 6. I punkt 8 finns förslaget att Henna 

Hansen väljs till värdinna men beslutet saknas. 

Föredragningslistan godkändes med ändringar. 
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8. Föredragning av föreningens bokslut 

Verksamhetsgranskarna har inte haft den stadgeenliga tiden att gå igenom verksamheten och 

mötet är tvungen att senarelägga punkten. 

Mötet godkände detta. 

9. Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsgranskarna har inte haft den stadgeenliga tiden att gå igenom verksamheten och 

mötet är tvungen att senarelägga punkten. 

Mötet godkände detta. 

10. Föredragning av verksamhetsgranskarnas berättelse 

Verksamhetsgranskarna har inte haft den stadgeenliga tiden att gå igenom verksamheten och 

mötet är tvungen att senarelägga punkten. 

Mötet godkände detta. 

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

andra frågor som styrelsens och verksamhetsgranskarnas berättelser kan ge 

anledning till 

Baserat på tidigare beslut är mötet är tvungen att senarelägga punkten. 

Mötet godkände detta. 

12. Fastställande av förslag till ny verksamhetsplan samt budget 
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Felix Räykkylä presenterade verksamhetsplanen 
- Julia Kortelainen påpekar att exkursioner inte kommer att kunna ordnas likt tidigare år och att 

det borde tydliggöras i verksamhetsplanen. Hon kommenterade även att det är viktigt att skriva 

vilka nationer man sammarbetar med istället för att skriva “alla utom ÖN”. Julia nämner att 

plats på evenemangen ska lämnas bort om platsen är oklar. 

Mötet godkänner förslaget till verksamhetsplanen. 

Rebecca Bergholm presenterar budgetplanen. 

Mötet godkände fastställandet av budgetförslaget. 

13. Meddelanden 

För tillfället finns inga meddelanden. 

14. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

15. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.45. 
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_____________________   ________________________ 
Felix Räykkylä, Kurator 2021    Emilie Nordström, Sekreterare 2021 

____________________________   ________________________________ 
Julia Kortelainen, Protokolljusterare   Sandra Weckström, Protokolljusterare


