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NN vid Åbo Akademi 

Protokoll 

Extra möte III 

När: 27.09.2021 kl.18:00 

Var: Specialföreningskansliet, Tavastgatan 22, 20500 Åbo / Zoom 

Närvarande: Felix Räykkylä, Emilie Nordström, Ines Latvala, Henrik Ståhl, Sandra Weckström, 

Sebastian Stjernvall, Julia Kortelainen, Charlotta Weckström, Emma Lundström, Rebecca 

Bergholm, Leif Andersson, Rickard Sjöberg, Lilly Björklund, Henna Hansen, Linnéa Nyman, 

Jalo Rämö, Jannica Lindholm, Alexander Blomqvist, Sebastian Sandström 

Ärenden: 

1. Mötets öppnande 

 Mötet öppnades klockan 18.11. 

2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

 Felix Räykkylä kollade att alla som var på plats hade betalat medlemskapet. 

 Jannica Lindholm, Sebastian Stjernvall och Julia Kortelainen har alumnimedlemskap och 

 får inte rösta. 
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 Felix Räykkylä konstaterade att kallelsen för mötet skickades ut i tid och tillräckligt  

 många är på plats. 

 Mötet konstaterades stadeenligt och beslutsfört. 

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 Henrik Ståhl till protokolljusterare och rösträknare 

 för mötet. 

 På förslag av Julia Kortelainen valdes Sandra Weckström till protokolljusterare och  

 rösträknare för mötet. 

6. Godkännande av föredragningslistan 

 Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 

7. Godkännande av protokoll från Extra Möte II 2021 

 - Punkt 12: Julia Kortelainen påpekade att det ska justeras att förslaget på uppdaterade 

 stadgar inte blev godkänt utan endast presenterat. 

 Protokollet från Extra Möte III 2021 godkändes med ändring. 



  

NN vid Åbo Akademi r.f. 
Tavastgatan 22  
Specialföreningskansliet 
20500 Åbo

8. Val av medlemmar till webbsidans arbetsgrupp 

  På föregående möte blev det tomma platser i arbetsgruppen. 

 Förslag: Mötet väljer in nya medlemmar till arbetsgruppen. 

 - Felix Räykkylä konstaterade att det inte hade kommit några intresseanmälningar 

 - Felix Räykkylä konstaterade att det inte heller fanns intresserade under mötet 

9. Presentation och omröstning om reformgruppens förslag 

  Nationsmöte röstar om att godkänna reformgruppens förslag. 

 Stadgar: 

 - Reformgruppen presenterade ändringsförslag till stadgarna 

 - §4: Sebastian Stjernvall klargjorde och berättade att det tidigare inte stod något om höst- 

 och vårmöte och förslaget var att lägga upp dem på samma sätt som revisions- och  

 årsmöte, vilket är ändrat nu. 

 - §10: Henrik Ståhl påpekade att “tilldelas” ska bytas till “utdelas” 

 - §36: Formuleringen ska ändras och språkfel ska rättas 

 - §48: Det borde klargöras om vad för straff utomstående får om de gör skada på ett av 

 nationens evenemang 

 - §49: Henrik Ståhl påpekade att “avgivna” ska bytas till “angivna” 

 - §49: Diskussion uppkom angående processen och behandlingen av ärenden som gäller  

 uteslutning ur nationen. Reformgruppen förklarade däremot att förfarandet är i enlighet  

 med föreningslagen och att behandlingen av ärenden diskret och under tystnadsplikt är 

 kritiskt, eftersom det kan handla om mycket känsliga ärenden. Således gjordes inga  

 ändringar. 

 - §50: Specifiering om hur nationen kan utesluta en person ska framkomma 
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 Arbetsordningen: 

 - Reformgruppen presenterade ändringsförslag till arbetsordningen 

 - Julia Kortelainen sa att förslaget om prokurator hade blivit borta från arbetsordningen, 

 Sebastian Stjernvall presenterade förslaget: Posten som prokurator har omformats till en 

 ny post där innehavaren har kontakt med nationens olika medlemmar, dvs. uppgiften som 

 vice ordförande och övriga uppgifter skiljs åt. Viceordförandeskapet skulle kunna innehas 

 av vilken som helst av de i §7-§12 föreskrivna styrelsemedlemmarna och skulle således 

 kunna tas an av en extra intresserad eller motiverad person. 

  Förslag: Mötet godkänner förslaget om prokurator till arbetsordningen. 

   Mötet godkände förslaget. 

 - Arbetsordningen för klubbhövding och värd/värdinna har separerats och  

 klubbhövdingens roll i ordningsutskottet har lagts till. Arbetsuppgifterna har också 

 positionsspecifierats. 

 - §17: Årsfestmarskalken väljs årligen på vårmötet 

 - Sebastian Stjernvall berättade att det under Aftonskolan uppkom en diskussion angående  

 om man i årsfestkommittén ska ha ett maxantal medlemmar eller slopa det och bara ha ett 

 minimiantal. Argumentet var att mer medlemmar kan leda till mer sponsring. 

  Förslag: Max sju (7) medlemmar i årsfestkommittén. Ekonomiutskottet och övriga 

  nationsmedlemmar kan vid behov aktiveras för att söka sponsring. 

   Mötet godkände förslaget. 

 - §29 och §32 ska slås ihop 

 - §35 och §36: “NN” byts ut mot “Nyländska Nationen” 

 - §42: “Understödande” byts ut mot “stödande” 

 Förslag: Mötet godkänner stadgarna och arbetsordningen med ändringar. 

  Mötet godkände stadgorna och arbetsordningen med ändringar. 
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 Reglementen: 

 - Reformgruppen presenterade ändringsförslag till reglementen 

 - Henrik Ståhl påpekade att enhetlig font och stil ska fixas 

 - Alla “NN vid Åbo Akademi” byts ut mot “Nyländska Nationen vid Åbo Akademi” 

 - Ekonomireglementet: Kontakt med näringsliv måste nämnas 

 - Ekonomireglementet: Nationens budget ska läggas fram på höstmötet 

 - §27: Henrik Ståhl bad om omformulering, kan ändras till “får inte under några som helst 

 omständigheter” 

 - Felix Räykkylä och Julia Kortelainen påpekade att “reglement” ska stå med stort “R” i  

 varje rubrik 

  

 Förslag: Mötet godkänner reglementen med ändringar. 

  Mötet godkände reglementen med ändringar. 

 Nyländska nationens koder: 

 - Reformgruppen presenterade koderna 

 - Felix Räykkylä sa att det borde stå “Nyländska Nationens” i början av “Klädkod”  

 eftersom det står så på de andra. 

 - Henrik Ståhl sa att det borde ändras till “klädkoder för studielivet” inte “klädkoder för 

 nationslivet” 

 Förslag: Mötet godkänner koderna med ändringar. 

  Mötet godkände koderna med ändringar. 

10. Meddelanden 

 Felix Räykkylä meddelade: 

 - Nationen har för tillfället åtta alumnimedlemmar 
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 - Nationskväll ordnas på torsdag 

 - Gulissitzen är full men nio platser för funktionärer finns kvar 

  

 Rebecca Bergholm meddelade: 

 - Tack till alla som höll punkt på vår gulisintagning 

 - Vi har fått meddelande att kakkutukku beställningarna borde anlända denna vecka och 

 utdelning ordnas strax efter 

11. Övriga ärenden 

 Leif Andersson tackade arbetsgruppen för arbetet. 

12. Mötets avslutande 

 Mötet avslutades klockan 19.37. 
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______________________________   ______________________________ 

Felix Räykkylä, kurator 2021     Emilie Nordström, sekreterare 2021 

______________________________   ______________________________ 

Sandra Weckström, protokolljusterare   Henrik Ståhl, protokolljusterare


