
NN vid Åbo Akademi 

r.f. Tavastgatan 22 

Specialföreningskansli

et 20500 Åbo	

	

NN vid Åbo Akademi r.f. 
 

Protokoll 

Extra Möte 2020 

Nationsmöte 1 

När: 9.1.2020 kl. 18:00. 

Var: ASA A120 stora auditoriet, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo. 

Närvarande:  

Emma Lundström, Thomas Fagerholm, Isabella Servanto, Mats Rosenqvist, Jalo Rämö, Rickard 

Sjöberg, Emelie Suni, Felix Räykkylä, Leif Andersson, Anna Holmberg, Julia Kortelainen, Miika 

Alhopuro, Harri Valo, Sebastian Sandström, Sebastian Stjernwall, Joakim Seppelin, Sandra 

Weckström, Charlotta Weckström, Topias Mannisto. 

 

Ärenden: 

1. Mötets öppnande 

- Mötet öppnades 18:03.  

 

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). 

-  Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.  
 

3. Fastställande av föredragningslistan 

- Föredragningslistan var godkänd i sin helhet utan ändringar.  



 

4. Val av ordförande för mötet 

- På förslag av Thomas Fagerholm valdes Emma Lundström till ordförande för mötet.  

 

5. Val av sekreterare för mötet 

- På förslag av Emma Lundström valdes Thomas Fagerholm till sekreterare för mötet.  

 

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

- Emma Lundström nominerade Julia Kortelainen till protokolljusterare och vid behov 

rösträknare. Hon tog emot nomineringen.  

- Julia Kortelainen nominerade Sebastian Stjernvall till protokolljusterare och vid behov 

rösträknare. Han tog emot nomineringen.  

- Julia Kortelainen och Sebastian Stjernvall valdes till protokolljusterare och vid behov 

rösträknare för mötet.  

 

7. Godkännande av årsmöte 2019:s protokoll 

- Protokollet godkändes utan förändringar.  

 

8. Sittande värdens avgång.                                                             

   - Joakim Seppelin avgår som värd från styrelse 2020. Orsak personliga skäl. 

 

9. Val av övriga styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2020 

“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. 

 

  - Emma Lundström nominerade Emelie Suni till Värdinna för styrelse 2020. 

- Emelie Suni godtog nomineringen. 

- Emelie presenterade sig inför nationsmötet. 

 

Beslut: Emelie Suni valdes till Värdinna för verksamhetsåret 2020.  

 

10. Val av årsfestkommitté för verksamhetsåret 2020 

Förra nationsmötet beslöt om att eventuellt göra ett undantag och välja in en extra person 

till Årsfestkommittén på grund av stort visat intresse.  

 

- Harri Valo nominerade Emilie Nordström till Årsfestkommittén för verksamhetsåret 

2020. Hon hade tagit emot nomineringen fast hon inte var närvarande på mötet.  

- Emilie Nordström valdes in till Årsfestkommittén för verksamhetsåret 2020.  

 

11. Upplösning av funktionärstecknets arbetsgrupp 

- Förslag: Mötet upplöser funktionärstecknets arbetsgrupp eftersom den fullgjort sitt 

arbete.  
- Beslut: Funktionärstecknets arbetsgrupp upplöstes.  

 

12. Val av Valkommitté för 2020 

Valkommittén väljs vid årsmötet. Kommittén består av den avgående styrelsen. Kommitténs 

uppgift är att utdela gulnäbbsstipendiet samt att vid behov komma med förslag till 



kandidater vid val till förtroendeposter inom nationen. (Arbetsordning för NN vid Åbo 

Akademi r.f. §20.4) 

 

- Förslag: Joakim Seppelin återgår till valkommittén.  

- Emma Lundström föreslog att Joakim Seppelin återgår till valkommittén. Mötet 

godkände detta.  

- Beslut: Joakim Seppelin valdes till Valkommittén för verksamhetsåret 2020.  

 

13. Meddelanden 

- Kurator Lundström meddelade att hon och Prokurator Rosenqvist ska delta i ett möte 

tillsammans med ÅA gällande abimässan.  

 

14.Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden.  
 

15.Mötets avslutande  

- Mötet avslutades 18:13.  

 

 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Emma Lundström, Kurator 2020   Isabella Servanto, Sekreterare 2020 

 

 

__________________________   ______________________________ 

Julia Kortelainen, Protokolljusterare   Sebastian Stjernvall, Protokolljusterare 
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