
 

 

        

 

  

 

 

 

 

Nationsmöte för Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f.  

Tid: 15.4.2019 kl. 18:00 

Plats: Auditoriet Armfelt i Arken 

Närvarande:  Anna Brunell, Jasmin Lassila, Markus Hakala, Charlotte Lövkvist, Sara 

Nousiainen, Evelina Tuomela, Adam Hannus, Jakob Stenvall, Ville Anttinen, Robin 

Fagerudd, Sarah Woodward, Sofie Långstedt, Janica Asplund, Tommi Kippola, Jessica 

Glader, Ida Björklund, Ida Nyberg, Sabina Nickull, William Sjöholm, Oscar Nylund, 

Emilia Klavus, Natalie Skogman, Matias Kytömäki, Isabelle Orre, Anna Ekstrand, 

Carl-Erik Strandberg, Kim Björkström, Ida Bäckman, Edvard Söderback, Benjamin 

Finell. (Line Lövkvist) 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 -Mötet öppnades kl. 18.09 av Österbottniska Nationens ordförande Anna  

 Brunell. 

§ 2 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

 -Mötet konstaterades stadgeenligt och beslutsfört. (30 av 211, över 10%) 

§ 3 Godkännande av föredragningslistan  

 -Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: införande av en  

 grafisk designkommitté §19 samt flyttande av Val av chefsredaktör för  

 blade från §13 till §20 

§ 4 Val av ordförande för mötet 

 -Carl-Erik Strandberg föreslog nationens ordförande Anna Brunell. 

 -Förslaget godkändes. 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 

 -Isabelle Orre föreslog nationens sekreterare Markus Hakala.  

 -Förslaget godkändes. 

§ 6 Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet 

 -Carl-Erik Strandberg förslog till både protokolljusterare och rösträknare  

                      

  ÖSTERBOTTNISKA NATIONEN 

VID ÅBO AKADEMI r.f. 

Vårmöte 

Protokoll 

15 april 2019 

 



 

 

 Tommi Kippola och Janica Asplund. 

 -Förslagen godkändes. 

§ 7 Val av nationens fanbärare och fanvakter 

 -Till styrelsen har följande förslag kommit: William Lindroos till 

fanbärare och Fanny Erkkilä till fanvakt 

 -Charlotte Lövkvist föreslog Sofie Långstedt till fanvakt. 

 -Alla förslagen godkändes. 

§ 8 Val av nationens sångledare 

 -Till styrelsen har följande förslag kommit: Ida Björklund och William 

 Nylund. 

 -Markus Hakala föreslog Benjamin Finell. 

 -Anna Brunell föreslog Edvard Söderback. han tackar ja  

 -Till ordinarie sångledare valdes Ida Björklund och Edvard Söderback.  

 Suppleanterna är William Nylund och Benjamin Finell. 

§ 9  Val av årsfestmarskalk 

 -Till styrelsen har följande förslag kommit: Ida Bäckman 

 -Förslaget godkändes 

§ 10 Val av medlemmar till årsfestkommittén 

 -Anna Brunell, Jasmin Lassila, Markus Hakala, Charlotte Lövkvist, Sara  

 Nousiainen, Evelina Tuomela, Adam Hannus, Jakob Stenvall och  

 Isabelle Orre föreslog sig själv.   

 -Ida Björklund föreslog Robin Fagerudd.  

 -Förslagen godkändes. 

 -Punkten hålls öppen tills höstmötet 

§ 11 Val av pidrodragare  

 -Till styrelsen har följande förslag kommit: Rasmus Sundqvist 

 -Förslaget godkändes. 

§ 12 Val av revydragare 

 -Till styrelsen har följande förslag kommit: Ville Anttinen och Ida  

 Björklund. 

 -Isabelle Orre föreslog sig själv. 

 -Förslagen godkändes. 

§ 13 Val av sommarträffsansvariga 

 -Jessica Glader, Janica Asplund, Emilia Klavus och Sabina Nickull  



 

 

 föreslog sig själv.  

 -Förslagen godkändes. 

§ 14 Val av medlemmar till abiturientkomittén 

 -William Sjöholm föreslog Oscar Nylund 

 -Förslaget godkändes 

§ 15 Val av vicevärdinnor och vicevärdar för pågående verksamhetsår 

 -Inga förslag 

§ 16 Val av viceklubbhövdingar för pågående verksamhetsår 

 -Robin Fagerudd föreslog William Sjöholm och Oscar Nylund  

 -Båda tackar nej. 

§ 17 Komplettering av alumnnämnden 

 -Carl-Erik Strandberg föreslog Julia Öhman och Henrik Westergård. 

 -Förslagen godkändes. 

§ 18               Införande av en grafisk designkommitté  

 -Uppgift: layouts till evenemang, hjälpa till med hemsida, skapa 

banner, uppdatera anslagstavlan och designa halarmärken. 

 -Sofie Långstedt, Sarah Woodward och Miranda Eklund föreslog sig  

 själva. 

 -I kommittén fungerar också nationens Infosekreterare som ordförande. 

 -ny kommitté införd. 

 -Förslagen godkändes. 

§ 19               Blades framtid 

 -Nationens skattmästare Charlotte Lövkvist berättar om kostnader och  

 feedbackresultaten från medlemsundersökningen. 

 -Styrelsen föreslog att man vid medlemsanmälan kryssar i om man vill  

 ha en digital eller fysisk tidning. Till hösten föreslogs en testperiod på 2  

 digitala tidningar 

 -Närvarande hade frågor om hur man får den fysiska versionen, om den  

 kan tryckas i färg samt potentiell sponsorering,  

 -Testperioden under hösten godkändes. 

§ 20 Val av chefredaktörer för Blade 

 -Till styrelsen har följande förslag kommit: Isabelle Orre. 

 -Sarah Woodward föreslog sig själv. 

 -Förslagen godkänds. 



 

 

§ 21 Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till höstmötet 

-Nationens sekreterare Markus Hakala presenterade verksamhetsplanen 

för tiden fram till höstmötet.  

 -Verksamhetsplanen godkändes. 

§ 22 Övriga ärenden  

 -Inga övriga ärenden. 

§ 23 Mötets avslutande 

 -Mötet avslutades kl. 18.47 av Österbottniska Nationens ordförande Anna  

 Brunell. 

 

 

Mötesordförande Anna Brunell   Mötessekreterare Markus Hakala 

 

______________________    ______________________ 

 

Protokolljusterare Tommi Kippola   Protokolljusterare Janica Asplund 

 

_______________________    _______________________ 


