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NN vid Åbo Akademi 

Protokoll 

Extra möte II 

När: 26.5.2021 kl.18:00 

Var: Specialföreningskansliet, Tavastgatan 22, 20500 Åbo / Zoom 

Närvarande: Felix Räykkylä, Emilie Nordström, Harri Valo, Henrik Ståhl, Jalo Rämö, Jannica 

Lindholm, Julia Kortelainen, Linnéa Henriksson, Emelie Suni, Miika Alhopuro, Rickard Sjöberg, 

Sandra Weckström, Sebastian Sandström, Sebastian Stjernvall, Charlotta Weckström, Emma 

Lundström, Patrick Schubert 

Ärenden: 

1. Mötets öppnande 

 Mötet öppnades klockan 18.09. 

2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

 Kurator Felix Räykkylä konstaterade att tillräckligt många deltar i mötet och att kallelsen  

 har skickats ut i tid. 

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

 På förslag av Henrik Ståhl valdes Felix Räykkylä till ordförande för mötet. 

4. Val av sekreterare för mötet 

 På förslag av Felix Räykkylä valdes Emilie Nordström till sekreterare för mötet. 

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

- På förslag av Felix Räykkylä valdes Emma Lundström till protokolljusterare samt 

rösträknare för mötet. 

- Emma Lundström påpekade att det är bäst om båda personerna gör båda uppgifterna 

- På förslag av Julia Kortelainen valdes Sandra Weckström till protokolljusterare samt 

rösträknare för mötet. 

6. Godkännande av föredragningslistan 

- Fel lista har skickats ut 

- Omröstningsdelen ska tas bort från punkt 8 

- Punkt 8 ska flyttas till slutet, innan punkt 13. Meddelanden 

 Föredragningslistan godkändes med ändringar. 

7. Godkännande av protokoll från Vårmötet 2021 

 Protokollet från Vårmötet 2021 godkändes utan ändringar. 

8. En av årsfestmarskalkernas avgång 

 Årsfestmarskalk Miika Alhopuro har ansökt om att avgå vilket är bekräftat. 

 Mötet godkände årsfestmarskalk Miika Alhopuros avgång. 
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9. Val av årsfestmarskalk för 2021 

 Årsfestmarskalken väljs på höstmötet men inför e5 jubileumsår kan y5erligare en  

 väljas och då väljs marskalkerna redan på vårmötet. Årsfestmarskalken bär  

 huvudansvaret för planeringen och förverkligandet av årsfesten samt fungerar som  

ordförande och sammankallare för årsfestkommi5én. Årsfestmarskalken  

 skall ?ll sin e@erträdare lämna e5 testamente. (Arbetsordning för NN vid Åbo   

Akademi r.f. §  18.2) 

Förslag: Nationsmötet väljer Elin Karlsson som ny årsfestmarskalk för 2021. 

- Det har meddelats att Elin Karlsson vill ställa upp.  

- Inga andra ansökningar har kommit så inga andra kandidater finns.  

- Elin Karlsson bekräftade att hon ställer upp. 

Mötet godkände Elin Karlsson som ny årsfestmarskalk för 2021. 

10. Val av medlemmar till arbetsgruppen för webbsidans uppdaterande 

  

Förslag: Nationsmötet väljer in medlemmar till arbetsgruppen. 

- Det har inte kommit förhandsintresseanmälningar 

- Harri Valo frågade om webbsidans uppdatering och Felix Räykkylä förklarade 

- Sebastian Sandström ser inte någon orsak till varför det behöver göras något just nu 

och Felix Räykkylä förklarade orsakerna. Felix Räykkylä påpekade att det här 

bestämdes på förra mötet. 

- Emelie Suni och Sebastian Stjernvall anmälde att de vill ställa upp 
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- Inga andra intresserade 

- Fler medlemmar måste rekryteras eftersom gruppen ska bestå av 3-6 personer  

- Till nästa möte borde det rekryteras fler medlemmar som kan väljas in 

Mötet godkände Sebastian Stjernvall och Emelie Suni som medlemmar av 

arbetsgruppen. 

11. Val av medlemmar till Årsfestkommitté 

 Det har kommit en intresseanmälning för att ställa upp i årsfestkommittén 2021 

 Förslag: Nationsmötet väljer in nya medlemmar till årsfestkommittén 

- Det har kommit en intresseanmälan av Agnes Kurtén. Hon har bekräftat till 

årsfestmarskalken att hon vill ställa upp.  

- Inga andra intresserade. 

 Mötet godkände Agnes Kurtén som medlem i årsfestkommittén 2021. 

12. Presentation gällande Reformgruppens reformpaket 
Reformgruppen har kommit fram ?ll e5 antal av förändringar gällande na?onens 

organisa?onsstruktur för a5 bä5re fördela arbetsbördan inom styrelsen och na?onen som 

helhet. Dessutom har gruppen reviderat och uppdaterat na?onens stadgor och arbetsordning 

samt skapat e5 antal nya styrdokument och reglementen. Då reformpaketet innehåller 

ändringar ?ll Na?onens stadgor innebär det a5 ändringarna bör godkännas på två e@er 

varandra följande Na?onsmöten. 

Styrelsens förslag: Nationsmötet godkänner reformgruppens reformpaket. 
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- Sebastian Stjernvall presenterade reformgruppens förslag: ny post - programchef, 

förändring i programutskottet, prokuratorns uppgifter ändras, nytt utskott - 

medlemsutskott, sekreterarens uppgifter ändras, skattmästarens uppgifter ändras, 

utveckling inom ekonomiutskottet, PR-chefens uppgifter ändras, PR-utskottets 

uppgifter ändras, chefredaktör - ny post utanför styrelsen och får ett utskott kallat 

redaktionen 

- Sandra Weckström berättade att det har kommit önskemål om att involvera 

inspektorn mer och ändringar sker i uppgifterna. Hon sa att det ska ske en ändring i 

representationsutskottet för att uppmuntra nya medlemmar att engagera sig. 

Förändring att idrotts- och kulturminister ska fusioneras med programutskottet. 

Stipendie- och valkommittén ska fusioneras och heta förtjänstkommittén. 

- Julia Kortelainen påpekade att både ris och ros ska sägas så att man vet om man går 

mot rätt väg 

- Sebastian Stjernvall presenterade nya element: ordningsutskottet, alumninämnden 

- Julia Kortelainen fortsatte med att berätta om de äldres råd, nationernas interna 

klubbar och nationens ordnar och sällskap 

- Henrik Ståhl berättade om övriga uppdateringar i stadgarna: stamområde, syfte och 

verksamhet, formuleringar, justerande av stadgar på basen av ändringsförslagen 

- Sebastian Stjernvall berättade om vad förändringarna orsakar: skapar mer 

möjligheter för nationen och medlemmar, lämpligare arbetsbörda, ökar nationens 

attraktion och decentraliserar och koncentrerar verksamhetsområden 

- Julia Kortelainen påpekade att reaktioner gärna får visas ifall någon funderar på 

någonting, har förslag eller liknande 

- Linnéa Henriksson sa att hon tycker att inspektorns “nya” roll är bra eftersom 

inspektorn inte syntes till alls förr 

- Henriksson påpekade att många organisationer nuförtiden har en adress vart man 

kan meddela om trakasserier eller liknande och att det uppskattas att ha sådant. Hon 
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funderade om det är ordningsutskottet eller någon annan som sköter sådant. Felix 

Räykkylä svarade att det kan ordnas så att ordningsutskottet tar hand om det 

- Sebastian Stjernvall tillade att ordningsutskottet ska vara tillgängliga och vara 

smidiga att kontakta. Julia Kortelainen sa att det nog ska finnas en kontaktperson 

och att det alltid ska finnas någon som ansvarar under evenemangen 

- Alexander Blomqvist frågade hur man ska få funktionärer att ställa upp på poster 

som har en så hög arbetsbörda. Sebastian Sandström svarade att tanker är att man 

har skiftat arbetsbördor: arbetsbördan ökar på hela nationen men minskar på varje 

individ och slutsumman är att alla har en mindre arbetsbörda. 

- Det uppmanades att om man har kommentarer senare kan det skickas till styrelsen 

eller reformgruppen. 

13. Meddelanden 

- Felix Räykkylä meddelade att sommarträffen ordnas den 13-15 augusti på Rosvik 

Lägergård utanför Dragsvik 

- Räykkylä meddelade också att han deltog digitalt på vårbalen för att hälsa från nationen 

och att hedersmärkestävlingen ännu pågår och att den tar slut 31 maj 

- Julia Kortelainen frågade om det har inkommit bidrag till tävlingen och Felix Räykkylä 

svarade att det ännu inte har inkommit några 

14. Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden togs upp. 

15. Mötets avslutande 

 Mötet avslutades klockan 19.15. 
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______________________________   ______________________________ 

Felix Räykkylä, kurator 2021     Emilie Nordström, sekreterare 2021 

______________________________   ______________________________ 

Emma Lundström, protokolljusterare    Sandra Weckström, protokolljusterare 


