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Nationsmöte för Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f.  

Tid: 27.11.2017 kl. 17:00 

Plats: Auditoriet Armfelt i Arken 

Närvarande: Miranda Eklund, Anton Pajoslahti, Jessica Glader, Christoffer Enholm, 

Isabelle Orre, Mathilda Nynäs, Johanna Rämänen, Mette Uljens, Jeremy Nyman, Janica 

Asplund, Sarah Woodward, Miranda Eklund, Erika von Essen, Sara Fagerlund, 

Alexander Tokos, Carl-Erik Strandberg, Kim Björkström, Victoria Sandberg, Axel 

Luukkonen, Robin Fagerudd, Sabina Nickull, Ida Nyberg, Johan Helsing, Madeleine 

Ringbom, Mario Kronman, Robin Nyman. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades 17:09 av nationens ordförande Miranda Eklund 

§ 2 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades stadgeenligt och beslutfört. (25 av 193 medlemmar, över 10 %) 

§ 3 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med följande ändringar: Ärendet Lokalkommitténs 

lägesrapport före Fastställandet av verksamhetsplanen för tiden fram till vårmötet 

eftersom föredragaren Janica Asplund måste avlägsna sig från mötet tidigt. 

Carl-Erik Strandberg föreslog att kommittéerna väljer ordförande inom sig vilket mötet 

understödde och därför ändras punkterna § 19 Val av medlemmar och en ordförande till 

kulturkommittén och § 20 Val av medlemmar och en ordförande till arkivkommittén till 

att enbart medlemmar väljs till de ifrågavarande kommittéerna.   

§ 4 Val av ordförande för mötet 

Isabelle Orre föreslog Miranda Eklund. 

Förslaget godkändes. 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 

Mathilda Nynäs föreslog Mette Uljens. 

Förslaget godkändes. 

§ 6 Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet 
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Mathilda Nynäs föreslog Kim Björkström 

Mette Uljens föreslog Carl-Erik Strandberg 

Förslagen godkändes. 

§ 8 Lokalkommitténs lägesrapport 

Janica Asplund presenterade läget med arbetet i lokalkommittén. Kommittén föreslår 

att ett aktiebolag bildas för att skydda nationen som förening. För tillfället finns 131 

000 euro på fonderna att användas. Kommittén önskar att lokalen rymmer åtminstone 

50 sitzdeltagare. Två medlemsmöten måste hållas för att godkänna att pengarna från 

fonderna kan används. Kommittén föreslår att en skild styrelse skulle tillsättas för att 

sköta lokalen. Kommittén föreslår att åtminstone ordförande och klubbis ur nationens 

styrelse kunde sitta med i denna styrelse. Kommittén föreslår att lokalens styrelse skulle 

sitta två till tre år för att garantera kontinuitet. Som utmaningar nämns tillgång på 

tillräckligt mycket frivillig arbetskraft och möjlig inblandning av myndigheterna. 

Robin Nyman påtalar den ekonomiska risken och anser att det är viktigt att kunna hyra 

ut lokalen tillräckligt ofta. 

Miranda Eklund påminner att det krävs två medlemsmöten även för att lyfta ett lån. 

Janica Asplund föreslår att dessa medlemsmöten kunde hållas samtidigt (för tillstånd 

att använda fonderna och för tillstånd att lyfta lån). 

Johan Helsing undrade också om det finns tillräckligt med aktiva medlemmar. 

Lokalkommittén fortsätter att leta en lämplig lokal och ett extra medlemsmöte kommer  

att hållas vid behov. 

§ 7 Fastställandet av verksamhetsplan för tiden fram till vårmötet 

Sekreterare Mette Uljens presenterade styrelsens förslag för verksamhetsplan för tiden  

fram till vårmötet.  

Jeremy Nyman avlägsnade sig 17:30.  

§ 9 Diskussion kring framtid och digitalisering av medlemstidningen Blade 

Ordförande Miranda Eklund öppnade diskussion kring medlemstidningen. Postningen   

av Blade utgör en stor kostnad för nationen. Styrelsen har diskuterat olika alternativ, 

däribland att det kunde vara möjligt för medlemmarna att själva välja en elektronisk 

tidning eller en fysisk tidning när de betalar.  

Robin Fagerudd förespråkar något alternativ som inte innebär att man helt slopar den 

fysiska varianten. 

Carl-Erik Strandberg tror att folk vänjer sig med digital version efter ett par år. 

Johan Helsing föreslår samarbete med ett företag som kunde sköta/finansiera postning 
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mot att de får dela sin reklam därmed. 

Robin Nyman föreslår att alla får hämta sitt Blade från t.ex. Gadolinias aula. 

Victoria Sandberg frågar sig om folk verkligen kommer att hämta sitt exemplar. 

Carl-Erik Strandberg tycker att åtminstone ett exemplar ska tryckas för arkivering.  

Janica Asplund avlägsnade sig 17:44. 

Kim Björkström föreslår att en gallup inkluderas i nästa medlemsmail för att undersöka 

folks läsvanor gällande Blade. 

§ 10 Godkännande av ny vännation 

Nationens ordförande Miranda Eklund samt kurator Johan Helsing har under vårbalen 

vid Norrlands Nation i Uppsala i maj skrivit under ett vänskapsavtal med kuratorn för 

Det Norske Studentersamfund DNS i Oslo. Vi förband oss då att besöka varandra och 

att sedan skriva ett slutgiltigt vänskapsavtal. Vi har fullföljt avtalet, men ännu inte 

skrivit ett slutgiltigt vänskapsavtal, vilket kommer att göras inom snar framtid, så länge 

mötet godkänner DNS som Österbottniska Nationens nya vännation. Formellt krävs 

inte mötets godkännande eftersom ordförande nog har rätt att teckna nationens namn. 

Robin Nyman påpekar att flera vännationer innebär en ekonomisk utgift att erbjuda 

platser för personer som åker och representerar. 

Mötet godkänner DNS som en ny vännation.  

Under jubileumsbalen vid Norrlands Nation i Uppsala i november undertecknades ett 

annat vänskapsavtal av nationens ordförande med Sydskånska Nationen SSK i Lund. 

Vi förband oss till att besöka varandra för all framtid. 

Kim Björkström påminner att Kristianstads nations årsfest är veckan efter SSK:s och 

det gör det svårare att hitta personer som åker och representerar. 

Johan Helsing tycker att vi ska fokusera på Kristianstads nation. Vidare så kostar det 

föreningen även att finansiera gästernas stipendiatplatser på vår egen årsfest. 

Robin Fagerudd undrar om det är nödvändigt att ha två vännationer på samma ort. 

Mötet kom fram till att SSK hålls som en inofficiell vännation och för att avvakta om 

samarbetet fortsätter. 

§ 11 Val av ordförande för påföljande verksamhetsår 

Isabelle Orre föreslog Ida Nyberg. Ida Nyberg accepterar nomineringen. Mötet 

godkände Ida Nyberg som ordförande. 

§ 12 Val av vice ordförande för påföljande verksamhetsår 

Christoffer Enholm föreslog Sabina Nickull. Sabina Nickull accepterade nomineringen. 

Mötet godkände Sabina Nickull som vice ordförande.  
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§ 13 Val av sekreterare för påföljande verksamhetsår  

Mathilda Nynäs föreslog Sarah Woodward. Sarah Woodward tackade nej. 

Anton Pajoslahti föreslog Erika von Essen. Erika von Essen tackade nej. 

Mette Uljens nominerade Jessica Glader. Jessica Glader accepterade nomineringen. 

Mötet godkände Jessica Glader som sekreterare.  

§ 14 Val av skattmästare för påföljande verksamhetsår 

Till styrelsen har följande förslag kommit: Madeleine Ringbom. Madeleine Ringbom 

drog tillbaka sin ansökan.  

Miranda Eklund föreslog Sarah Woodward. Sarah Woodward tackade nej. 

Miranda Eklund föreslog Mathilda Nynäs. Mathilda Nynäs tackade nej. 

Miranda Eklund föreslog Anton Gädda. Anton Gädda tackade nej.  

Ida Nyberg föreslog Julia Fredman. Julia Fredman accepterade nomineringen. 

Mötet godkände Julia Fredman som vice ordförande. 

§ 15 Val av värd eller värdinna för påföljande verksamhetsår 

Miranda Eklund föreslog Sarah Woodward. Sarah Woodward accepterade 

nomineringen. Mötet godkände Sarah Woodward som värdinna.  

§ 16 Val av klubbhövding för påföljande verksamhetsår 

Mette Uljens föreslår Matts Biskop. Matts Biskop accepterade nomineringen. Mötet 

godkände Matts Biskop som klubbhövding.  

§ 17 Val av infosekreterare för påföljande verksamhetsår 

Miranda Eklund nominerar sig själv. 

Isabelle Orre nominerar sig själv.  

Av 23 röster gavs 11 till Miranda, 9 till Isabelle och 3 var blanka. 

Mötet valde Miranda Eklund till infosekreterare.  

§ 18 Val av medlemsansvarig för påföljande verksamhetsår 

Mette Uljens nominerar Madeleine Ringbom. Madeleine Ringbom accepterade 

nomineringen.  

Isabelle Orre nominerar sig själv.  

Av 23  röster gavs 14 till Isabelle, 6 till Madeleine och 3 var blanka.  

Mötet valde Isabelle Orre till medlemsansvarig.  

Isabelle Orre avsa sig posten och mötet godkände istället Madeleine Ringbom som 

medlemsansvarig. 

§ 19 Val av medlemmar och en ordförande till kulturkommittén 
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Till styrelsen har följande förslag kommit: Ida Bäckman och Miranda Eklund. 

Robin Nyman föreslår sig själv. 

Robin Fagerudd föreslår sig själv. 

Christoffer Enholm föreslår sig själv. 

Mathilda Nynäs föreslår sig själv. 

Isabelle Orre föreslår sig själv. 

Kim Björkström föreslog Erika von Essen. Erika von Essen accepterade nomineringen. 

Jessica Glader föreslår sig själv. 

Ida Bäckman, Miranda Eklund, Robin Nyman, Robin Fagerudd, Christoffer Enholm, 

Mathilda Nynäs, Isabelle Orre, Erika von Essen och Jessica Glader väljs till medlemmar 

av kulturkommittén.  

§ 20 Val av medlemmar och en ordförande till arkivkommittén 

Mette Uljens föreslår sig själv. 

Mathilda Nynäs föreslår sig själv.  

Mette Uljens föreslår Kim Björkström. 

Robin Fagerudd föreslår sig själv.  

Mette Uljens, Mathilda Nynäs, Kim Björkström och Robin Fagerudd väljs till 

medlemmar av arkivkommittén.  

§ 21 Komplettering av årsfestkommittén 

Mette Uljens nominerar Anton Pajoslahti 

Mette Uljens nominerar Mathilda Nynäs 

Mette Uljens nominerar Johanna Rämänen 

Mette Uljens nominerar Madeleine Ringbom 

Miranda Eklund nominerar Christoffer Enholm 

Miranda Eklund nominerar Erika von Essen 

Anton Pajoslahti, Mathilda Nynäs, Johanna Rämänen, Madeleine Ringbom, Christoffer 

Enholm, Erika von Essen väljs till medlemmar av årsfestkommittén.  

§ 22 Val av dataansvarig för påföljande verksamhetsår 

Kim Björkström nominerar Alexander Tokos. Alexander Tokos accepterar 

nomineringen. Mötet godkänner Alexander Tokos som dataansvarig. 

§ 23 Val av medlemmar till Hermelinordensnämnden 

Till styrelsen har följande förslag kommit: Carl-Erik Strandberg, Johan Berg, Mattias 

Lybäck, Robin Sjöstrand och Josefine Lövdahl.  

Carl-Erik Strandberg, Johan Berg, Mattias Lybäck, Robin Sjöstrand och Josefine 
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Lövdahl väljs till medlemma av Hermelinordensnämnden.  

§ 24 Val av manlig samt kvinnlig motionsansvarig 

Till styrelsen har följande förslag kommit: Matts Biskop.  

Miranda Eklund föreslår Madeleine Ringbom. Madeleine Ringbom accepterade 

nomineringen. 

Mötet godkände Matts Biskop som manlig motionsansvarig och Madeleine Ringbom 

som kvinnlig motionsansvarig.  

Anton Pajoslahti och Mathilda Nynäs avlägsnade sig 19:08.  

§ 25 Övriga ärenden 

- Årsfestmarskalk Tommi Kippola önskar att så många som möjligt kan  delta i en 

inventering av S-Market Kaarina söndagen den 3 december klockan 06. Genom att 

ställa upp på inventeringen får man årsfesten den 10 mars till ett billigare pris. 

Anton Pajoslahti och Mathilda Nynäs kom tillbaka 19:13.  

- Anton Pajoslahti efterlyste två fanvakter till fantåget på självständighetsdagen. 

Mathilda Nynäs och Isabelle Orre ställer upp.  

§ 26 Mötets avslutande 

Mötet avslutade 19:14 av nationens ordförande Miranda Eklund 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Protokolljusterare Carl-Erik Strandberg Protokolljusterare Kim Björkström 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Ordförande Miranda Eklund   Sekreterare Mette Uljens 


