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NN vid Åbo Akademi r.f.

Protokoll

Höstmöte 2020

Nationsmöte 3

När: 14.10.2020 klockan 18.00.

Var: Var: Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo. Nationsmedlemmarna deltar i mötet via Zoom.

Närvarande: Alexander Blomqvist, Elin Karlsson, Emelie Suni, Emma Lundström, Felix Räykkylä,

Isabella Servanto, Jalo Rämö, Jannica Lindholm, Julia Kortelainen, Linnéa Henriksson, Miika Alhopuro,

Rebecca Bergholm, Rickard Sjöberg, Sandra Weckström, Charlotta Weckström, Stefan Grunwald,

Thomas Fagerholm, Topias Mannisto, Harri Valo, Joakim Seppelin, Sebastian Sandström och Sebastian

Stjernvall.

Ärenden:

1. Mötets öppnande
- Mötet öppnades 18:06.

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)

- Kurator Lundström konstaterade att kallelsen hade gått ut 8.10.2020.

- Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

3. Val av ordförande för mötet
- På förslag av Sekreterare Servanto valdes Kurator Lundström till ordförande

för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet
- På förslag av Kurator Lundström valdes Sekreterare Servanto till sekreterare

för mötet.

5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet
- På förslag av Kurator Lundström valdes Julia Kortelainen till protokolljusterare

och rösträknare för mötet.
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- På förslag av Julia Kortelainen valdes Miika Alhopuro till

protokolljusterare och rösträknare för mötet.

6. Fastställande av föredragningslistan
- Emma Lundström poängterar att punkten om stadgan hör inte till

föredragningslistan.

- Föredragningslistan godkändes med ovannämnda ändringar.

7. Godkännande av vårmötet 2020:s protokoll
- På förslag av Julia Kortelainen ändrades protokollets titel från Nationsmöte 3

till Nationsmöte 2.

- Mötet godkände vårmötets protokoll med ovannämnda ändringar.

8. Den sittande PR-chefens avgång

- Den sittande PR-chefen Thomas Fagerholm avgick från sin post pga. hälsoskäl.

Thomas Fagerholm fortsätter som ordinarie medlem inom PR-utskottet.

- Mötet godkände PR-chef Fagerholms avgång.

9. Val av ny PR-chef för resten av verksamhetsåret 2020
- Emma Lundström nominerade Alexander Blomqvist.

- Alexander Blomqvist valdes enhälligt till ny PR-chef för det resterande tiden av

verksamhetsåret 2020.

Kl. 18:21 anslutar Sebastian Stjernvall och Joakim Seppellin sig till mötet. Joakim Seppelin avlägsnar

sig kl. 18:22.

10. Föredragning av föreningens halvårsbokslut
Föredragande Skattmästare Rämö

- Skattmästare Rämö presenterade första halvårsbokslutet som är från januari till

mitten av mars pga. att all verksamhet slutade i och med korona utbrottet.

- Försäljningen av sångböcker och övriga prylar gav lite intäkter.

- Blev mycket kostnader som resultat av den inhiberade årsfesten från bl.a.

återbetalade deltagaravgifter.

- Stipendier delades inte ut i år pga. den inhiberade årsfesten.

- Stipendierna har getts åt stipendiekommitténs medlemmar, och de uppmuntras till

att återbetala dem.

- Miika Alhopuro poängterade att stipendiernas utbetalning bokförs i styrelseåret 2020

bokslut, fastän själva stipendierna delas under det kommande året (2021). Julia

Kortelainen stödde detta.
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- Julia Kortelainen frågade efter en jämförelse av årets ekonomiska

situation och de tidigare åren. Skattmästare Rämö svarade med att en exakt

komparation inte är möjlig pga. att majoriteten av evenemangen blev inhiberade.

- Den ekonomiska situationen var sämre under det första halvåret, medan den

förbättrades mot slutet av året.

- Nationen fick intäkter i formen av allmänna understöd av Skärgårdsbaren (500€) och

av Åbo Akademis Studentkår (232€).

- Förlusten från det första halvåret är 1133,08€, vilket var mera än under tidigare år.

- Under hösten fick Nationen 900€ i September på försäljning av medlemsskap,

sångböcker och övriga prylar.

- Miika Alhopuro kommenterade till Julia Kortelainens tidigare fråga med att tidigare

årens halvårsbokslut inte kan jämföras med årets bokslut pga. omständigheterna. Det

är sannolikt att Nationen kommer att gå på förlust under 2020. En stor utgift var

styrelsens resa till Schweiz.

- Topias Mannisto kommenterade ytterligare frågan om tidigare års bokslut. Han

berättade att under styrelseåret 2019 fanns det ett överskott på 460€.

- Det fanns ingen stor skillnad i balansräkningen. Nationen har fått inkomster i formen

av återbetalade skulder. Ytterligare har styrelsen 2019 inte betalat för sina resor,

vilket kommer att ge 600€ i inkomster.

- Eventuellt kommer det att komma oväntade kostnader, såsom hyran för lokalen

sommarträffen 2019 (vars räkning inte har kommit).

- Det förväntas att ekonomin blir bättre mot slutet av året.

- Förlusten från det första halvåret var -1133,08€.

Beslut:

Mötet godkände halvårsbokslutet för 2020.

11.Fastställande av årsfestens resultat
Föredragare årsfestmarskalk Harri Valo

- Årsfestmarskalk Valo berättare att årsfestens resultat blev 155,86€ förlust. Bidragande

faktorer var bl.a. de dyra sångbladen och deltagaravgifter som återbetalades.

Ytterligare kom det extra avgifter i och med Lyytis provisioner.

- Julia Kortelainen frågade var sillishalarmärkerna är. Enligt Sandra Weckström förvaras

de i specialföreningskansliet.

Beslut:

Mötet godkände årsfestens resultat.

12. Val Årsfestkommitté för verksamhetsåret 2021

Årsfestkommittén väljs vid årsmötet och består av årsfestmarskalken,

klubbhövdingen, värdinnan, skattmästaren samt tre (3) till fem (5) övriga medlemmar.
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Kommitténs uppgift är att arrangera och förverkliga nationens årsfest. Inför

jubileumsår kan årsfestkommittén tillsättas på höstmötet.

Förslag: Nationen väljer en årsfestkommitté inför verksamhetsåret 2021.

- Julia Kortelainen nominerade Emma Lundström .

- Sandra Weckström nominerande Elin Karlsson.

- Alexander Blomqvist nominerade sig själv.

- Emma Lundström nominerade Rickard Sjöberg.

Beslut:

Emma Lundström, Elin Karlsson, Alexander Blomqvist och Rickard Sjöberg valdes till

årsfestkommittén för verksamhetsåret 2021.

Kl. 18:46 ansluter sig Sebastian Sandström till mötet.

13.Instiftandet av en arbetsgrupp för Nationens reformer
Föredragare gast Sebastian Stjernvall

Gruppen skulle arbeta fram förslag till en jämnare arbetsfördelning mellan poster och planera

proaktiva lösningar till Nationens verksamhet och organisation.

Förslag: Mötet bildar en arbetsgrupp för att reformera vissa delar inom Nationen.

- Föreslog att en arbetsgrupp på 5-9 personer instiftas.

- Arbetsgruppen har som sin uppgift att identifiera probleminom Nationen och hur de kan

åtgärdas. Arbetsgruppen kommer främst att granska Nationens posters arbetsfördelning,

nationens existerande problem samt föreslå ändringar till de delar av nationen som inte är

ändamålsenliga.

- Skattmästare Rämö frågade ifall Sebastian Stjernvall skulle själv vara ordförande för gruppen.

Stjernvall är redan verksamhetsgranskare och kan därmed inte även fungera som

sammankallare för arbetsgruppen men kan på andra sätt bidra i arbetet. Efter att att

mandatperioden för verksamhetsgranskare har gått ut såg sig Stjernvall kunna även vara

sammankallare för arbetsgruppen.

Beslut:

- Jalo Rämö nominerade sig själv.

- Emma Lundström nominerade Julia Kortelainen och Sebastian Sandström.

- Julia Kortelainen nominerade Emma Lundström.

- Sebastian Stjernvall nominerade sig själv och Henrik Ståhl.
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Mötet valde att instifta en arbetsgrupp för Nationens Reformer. Till

arbetsgruppen valdes Jalo Rämö, Julia Kortelainen, Sebastian Sandström, Emma Lundström,

Sebastian Stjernvall och Henrik Ståhl.

14.Instiftande av en hedersmedlemsgrupp

Föredragare gast Sebastian Stjernvall

Förslag: Gruppen skulle ha som uppgift att föreslå till årsmötet 1–2 kandidater för

hedersmedlemskap. Ytterligare skulle det skapas ett testamente hur hedersmedlemmar väljs

och vad det innebär.

- Gruppen bör bestå av två gastar, Kuratorn och Inspektorn.

- Årfestmarskalkerna Alhopuro och Weckström anser att gruppen är det bästa sättet att välja

hedersmedlemmar pga. Valprocessen komplexitet.

- Det vore viktigt att göra ett testament där det stiftas hur hedersmedlemmar väljs.

- Årsfestmarskalk Alhopuro poängterar att gastarna i arbetsgruppen bör ha bra

omdömesförmåga i att vem som kan ges hedersmedlemskap.

- Julia Kortelainen undrade ifall Henrik Ståhl skulle vara intresserad av att delta i arbetet.

Sebastian Stjernvall antog att Henrik Ståhl har inte märkt anmälan på Facebook.

- Sebastian Stjernvall nominerade sig själv och Malin zu Castell-Rüdenhausen.

- Julia Kortelainen nominerade Henrik Ståhl.

Beslut:

På förslag av Årsfestmarskalk Alhopuro valdes Malin zu Castell-Rüdenhausen, Henrik Ståhl,

Sebastian Stjernvall, Inspektorn och Kuratorn hedersmedlemsgruppen.

15.Meddelanden

- Inga meddelanden.

16.Övriga ärenden
Frågor om årsfesten 2021

- Som årsfestmarskalkar ger deen översikt om årsfesten och vill väcka diskussion.

- Årsfesten skulle skulle ordnas på Radisson blu den 6.3.2021. Lokalen samt sillislokalen hade

bokats och årsfestmarskalkerna hade börjat söka efter sponsorer.

- Miika Alhopuro ville diskutera frågan om att skjuta upp årsfesten pga. situationen  med

korona. Problemet var att Radisson blu inte kunde avbokas avgiftsfritt efter 6.11.2020. Dock

kan datumet skjutas upp ifall strängare restriktioner åläggs under våren. Ytterligare fanns det

frågan om människor vågar delta i en årsfest under epidemin. Frågan var om
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årsfesten borde flyttas till senare på våren eller t.o.m. till hösten. Sandra

Weckström tillag med att deltagarantalet skulle troligtvis sjunka betydligt, vilket vore synd

särskilt under ett jubileumsår.

- Enligt Julia Kortelainen borde årsfesten ordnas som planerat men i en mindre skala och utan

utländska gäster eller alternativt skjuts den upp till hösten.

- Kurator Lundström undrade ifall nationen borde komma överens om ett datum för årsfesten.

Miika Alhopuro svarade med att övriga nationer har skjutit upp sina årsfester till hösten och

därmed vore det vettigare att skjuta upp  årsfesten till  hösten.

- Harri Valo, Rebecca Bergholm och Sebastian Stjernvall stöder förslaget.

- Kurator Lundström frågade årsfestmarskalkarna Weckström ifall de har tillsammans med

Alhopuro diskuterat med Österbottniska Nationens årsfestmarskalker ifall deras Nation tänker

skjuta upp datumet för deras årsfest. Årsfestmarskalkerna Alhopuro och Weckström kommer

att kontakta Österbottniska Nationen om saken.

- Jannica Lindholm ville skjuta upp datumet och undrar ifall styrelsen har funderat på

situationen om årsfesten 2022. Ytterligare frågades det om beslutet om datumet kan fattas

först i december. Årsfestmarskalkerna upprepade svaret om situationen med Radisson blu.

- Årsfestmarskalk Weckström undrade ifall Nationen skulle ha en reservlokal ifall Radisson blu

avbokas. Enligt Alhopuro bör Nationen ha en reservplan ifall Radisson blu avbokas. Sebastian

Stjernvall stödde idéen.

- Harri Valo frågade vad avbokningen efter 6.11 är. Årsfestmarskalk Alhopuro svarade med att

ifall lokalen avbokas 6.12, får Nationen tillbaka 50% av priset, 5.1 25%, 4.2 10%.

- Julia Kortelainen frågade ifall festen kan flyttas avgiftsfritt pga. rådande räget. Årsfestmarskalk

Alhopuro upprepade att endast vid fall av strängare restriktioner.

- Jannica Lindholm var av åsikten om att om inte ytterligare restriktioner åläggs, finns det ingen

orsak att skjuta upp årsfesten till hösten.

- Årsfestmarskalk Alhopuro svarade med att fast det skulle vara fallet, kommer deltagarantalet

sannolikt vara lägre än i sedvanliga fall.

- Skattmästare Rämö påpekade att om situationen fortfarande är dålig under hösten och

deltagarantalet skulle vara lågt, är det en sak som Nationen kommer att kunna påverka och

det borde inte hindra ordnandet av årsfesten på hösten.

- Kurator Lundström påpekade att det inte finns garantier för att situationen skulle vara bra

under hösten. Årsfestmarskalk Weckström svarade med att situationen kommer troligtvis vara

bättre än under våren.

- Rebecca Bergholm funderade ifall årsfesten skulle kunna ordnas virtuellt, så att det finns ett

garanti om att årsfesten ordnas oberoende omständigheterna eller ifall årsfesten bara direkt

slås ihop med årsfesten 2022. Årsfestmarskalkerna har inte hunnit fundera på frågan. De

återkommer senare.

- Skattmästare Rämö undrade ifall årsfestmarskalkerna anser att det vore bäst att skjuta upp

årsfesten till hösten. Årsfestmarskalkerna svarade jakande.

- Jannica Lindholm frågade ifall det vore ett alternativ att boka Studentkårens festsal till våren

2021 ifall avbokningstiden skulle vara kortare än för Radisson blue. Dock kan inte lokalen

avbokas med för kort varsel utan avgifter.
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- Årsfestmarskalk Alhopuro kommer att diskutera saken med chefen för

Studentkårens restaurang.

- Felix Räykkylä marknadsförde en ny vinbar som öppnas i Åbo och anser att ett samarbete

skulle vara en bra idée.

17.Mötets avslutande

- Mötet avslutades 19.24.

_____________________________ _____________________________

Emma Lundström                                                     Isabella Servanto

Kurator 2020                                                             Sekreterare 2020

_____________________________ _____________________________

Julia Kortelainen                                                       Miika Alhopuro

Protokolljusterare                                                     Protokolljusterare


