
 
 

NN vid Åbo Akademi r.f.  
Tavastgatan 22  

 
Specialföreningskansliet 
20500 Åbo  

   
NN vid Åbo Akademi r.f.  

Protokoll 

Revisionsmöte  

Nationsmöte 2  

När: 26.2.2020 kl.18:00 
  
Var: ASA A120 stora auditoriet, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo  
  
Närvarande: Nationens medlemmar 
Leif Andersson, Mats Rosenqvist, Rebecca Bergholm, Harri Valo, Miika Alhopuro, Sebastian 

Stjernvall, Sebastian Sandsröm, Anna Oksanen, Isabella Servanto, Agnes Kurtén, Emma 

Lundström, Topias Mannisto, Sandra Weckström, Rickard Sjöberg, Thomas Fagerholm, Emelie 

Suni, Jalo Rämö, Jessica Jokinen, Joakim Seppelin, Patrick Schubert och Jannica Lindholm.  

  

Ärenden:  

  
1.   Mötets öppnande  

- Mötet öppnades 18:08. 

 

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).  

 

- Kurator Lundström påpekade att kallelsen gått ut en vecka tidigare. 

- Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 



 

 

3. Godkännande av föredragningslistan 

- Föredragningslistan godkändes i sin helhet.  

 

4. Val av ordförande för mötet  

- Sekreterare Servanto nominerade Kurator Lundström till ordförande för mötet. Förslaget 

godkändes.  

 

5. Val av sekreterare för mötet  

- Kurator Lundström nominerade sekreterare Servanto till sekreterare för mötet. Förslaget 

godkändes. 

 

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

- Anna Oksanen nominerade Harri Valo och Leif Andersson till protokolljusterare samt vid 

behov rösträknare.  

- Valo och Andersson godkändes som protokolljusterare.  

 

7. Godkännande av extra nationsmöte 2020:s protokoll  

- Extra nationsmöte 2020:s protokoll godkändes.  

 

8. Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse 2020  

Kurator Lundström gick igenom verksamhetsberättelsen i dess stora drag, som föreslagits 

av Sebastian Stjernvall.  

- De största ändringarna var instiftandet av alumn medlemskap och ändringen av 

arbetsordningen.  

- Det beslutades om inskaffningen av funktionärspinser, som fortfarande bör beställas. 

 



 

- Banden till de andra nationerna förstärktes under året, bl.a. genom ömsesidigt arbete. 

Styrelsen har arbetat på andra nationers evenemang och vice versa. Sammanslutningen 

av gulisintagningen med Åbolands Nationen fungerade bra och kommer även i framtiden 

utnyttjas. Medlemmarna anser att samarbetet med de andra nationerna ska 

upprätthållas. 

- Gulisakademin mycket lyckad.  

- Den nyländska sitzen var ett misslyckande på grund av misskommunikation.  

- Sebastian Stjernvall påpekade att alla funktionärer var aktiva i början av året, men 

aktivitetsnivån minskade under årets lopp. PR-chef emeritus Sandra Weckström hade 

upplevt det samma med PR-utskottet. I det stora var styrelsen nöjd med årets 

verksamhet.  

- Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019 godkändes av mötet.  

 

9. Föredragning av föreningens bokslut 2019 

- Skattmästare emeritus Mannisto presenterade nationens bokslut för 2019.  

- Under året lades ungefär samma summa på NyläNNingen som under styrelseåret 2018. 

Generellt var det mycket inskaffningar av prylar, så som styrelseskjortorna och 

funktionärspinserna.  

- Miika Alhopuro poängterade att nationen hade större utgifter än under tidigare år. Detta 

var på grund av nedskrivning av gamla skulder. Balansen är positiv, noterar Harri Valo. 

Andra utgifter faller för året 2020. 

- Den ekonomiska situationen bättre i början av året än vid dess slut. Nationen var mera 

aktiv under första halvan av året, vilket drog in flera medlemsavgifter. Allt flera 

medlemmar deltog i evenemang.  

- Evenemangen på Skärgårdsbaren inte lika framgångsrika som var förväntat. 

 



 

- Styrelseskjortorna och ordinariemedlemsskjortorna var väldigt dyrbara, men visade sig 

vara av dålig kvalitet. Skjortorna var inte värt priset. Nya styrelsens skjortor beställs från 

ett annat företag i framtiden.  

- Funktionärspinserna var en succé, designen blev mycket lyckad.  

- Det var inte lika mycket intäkter under året på grund av att abievenemanget inte 

ordnades. Dock är balansen inte beroende av abievenemanget.  

- Leif Andersson frågade hur stora intäkterna är vanligtvis från abievenemangen. Miika 

Alhopuro svarade med att 2017 tjänade nationen 600€ på evenemangen.  

- Kårvakterna drog in 28€, vilket är betydligt mindre än under de tidigare åren.  

- Bokslutet för verksamhetsåret 2019 godkändes av mötet.  

 

10.  Föredragning av verksamhetsgranskarnas berättelse. 

- Verksamhetsgranskarna Miika Alhopuro och Sebastian Stjernvall har granskat bokslutet, 

förvaltningen, dagboken, verksamhetsberättelsen, kontoutdragen och protokollen för 

perioden 1.1-31.12.2019. Dessa dokument konstaterades lagenliga. 

Verksamhetsgranskarna önskade mera initiativ från ekonomiutskottet. 

- Anskaffning av betalkort samt mobilepay rekommenderades. Nationen har tre 

bankkonton: ordinarie, - stipendie,- och årsfestkonto. Dessa tre konton hos Ålandsbanken 

bör stängas och nya konton öppnas hos en ny bank. Från stipendiekontot flyttades det 

resterande 0,04 euro till ordinariekontot.  

- Allt i kassaboken ska härefter undertecknas av den som har tagit emot köpet. Kassaboken 

bör alltid granskas ifall något misstänksamt dyker upp.  

 

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

som styrelsens och verksamhetsgranskarnas berättelser kan ge anledning till. 

- Prokurator Rosenqvist valdes till tillfällig ordförande. 

 



 

- Medlemmarna, i konsensus, beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet.  

- Därefter nominerades Kurator Lundström till mötets ordförande, vilket godkändes.  

 

12.  Genomgång av verksamhetsplanen, Fastställande av förslag till ny verksamhetsplan samt 

budget. 

- Sekreterare Servanto framförde årets verksamhetsplan.  

- Prokurator Rosenqvist gick igenom sommarträffens detaljer.  

- Pubkrypet flyttas från april till den 26.3 på grund av att evenemanget kolliderar med 

andra evenemang, som skulle minska medlemmars intresse att delta i pubkrypet.  

- Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020 godkändes av mötet. 

 

 

Skattmästare Rämö föredrar för årets budget 

 

- Enligt planen kommer nationen att sälja 20st gulispaket under året, som skulle ge 500€ i 

intäkter. De totala intäkterna för gulispaketen och medlemsskap förutspås vara 1150€.  

- Försäljningen av prylar kommer att ge ca. 800€. Av kårvakters verksamhet förväntas inga 

inkomster. Åbo Akademis specialföreningsmedel ger 100€.   

- Skärgårdsbaren ger ett marknadsunderstöd på 500€. Nationen bör ordna två evenemang 

och en akademisk sitz om året.  

- Intäkter av årsfesten är stora på grund av det höga deltagningspriset. Den totala 

inkomsten kommer att vara ca. 11,700€.  

- Till representationsresan till Schweiz reserverades 1,000€, ytterligare 1,000€ sätts på 

andra representationsuppdrag.  

- Till NyläNNingen reserveras 1,000€ (printning 600€ och 400€ till postkostnader).  

- Eventuellt ska uppdaterade sångböcker skaffas (50st) vilka kommer säljas för 7,60€/st.  

- Städavgift för kansliet är 150€, printkvoten för bokslutet är 1,500 krediter (50€). 

 



 

- Eventuellt skaffas nya halarmärken dit 200€ har reserverats.  

- Pulkan till fastlaskiainen kommer att kosta 100€.  

- Enligt uppskattningen kommer nationens intäkter att vara 17,200€ och utgifter 17,180€. 

Därmed skulle vinsten vara 20€.  

- Budgeten godkändes av mötet.  

 

13. Val av ny medlem till representationsutskottet och samkvämsutskottet  

- Nationen skulle välja in nya medlemmar till utskotten ifall medlemmar visar intresse för 

att delta i dess verksamhet. Sofia Blomqvist nomineras till samkvämsutskottet och Joakim 

Seppelin nominerar sig själv som medlem av representations- och samkvämsutskottet.  

- Nomineringarna godkändes.  

 

Klubbhövding Sjöberg avlägsnade sig 18:53 och återvände 18:59.  

Patrick Schubert och Jannica Lindholm anlände till mötet 18:56.  

Sebastian Sandström anlände 19:11.   

Miika Alhopuro avlägsnades 19:11 och återvände 19:13.  

 

14. Meddelanden  

- Inga meddelanden. 

 

15. Övriga ärenden  

- Prokurator Rosenqvist tog upp ärendet om fanbärare och fanvakt till årsfesten. Stefan 

Grünwald anmälde sig som frivillig. Ifall andra medlemmar visar intresse, bör prokurator 

Rosenqvist kontaktas.  

 

16. Mötets avslutande 

- Mötet avslutades 19:22. 

 



 

 

 

 

 

  

____________________      ______________________ 

Emma Lundström, Kurator 2020      Isabella Servanto, Sekreterare 2020  

 

 



 














