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MÖTESKALLELSE 
       

Kemistklubben vid Åbo Akademi rf sammankallas härmed till extra medlemsmöte 26.10.2021 kl. 

19:30, som arrangeras som ett hybridmöte på plats i Argentum i Aurum, Henriksgatan 2 och på 

Zoom. 

 

Till följd av det rådande coronaläget i samhället ordnas MM08 som ett hybridmöte med möjlighet 

att delta via Zoom. Vill ni delta i medlemsmötet på plats i Argentum behövs ingen anmälan. Önskar 

ni delta i medlemsmötet på distans anmäl er före kl. 12:00 tisdagen 26.10 till Kemistklubbens 

mailadress kk@abo.fi. Inloggningsuppgifterna till distansmötet skickas ut via epost åt alla som 

önskar delta på distans cirka kl. 19:00 samma dag som mötet. 

 

Möteskallelsen kommer läggas på Kemistklubbens hemsida (www.kemistklubben.org), därtill 

skickas kallelsen via epost till alla medlemmar. Vid frågor kontakta kk@abo.fi. 
 
 

§1 Mötets öppnande 

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

§4 Val av två (2) protokolljusterare 

  Förslag: Max Andersson, Emelie Enestam 

§5 Styrelsen meddelar 

§6 Förtroendemännens, kommittémedlemmarnas, kontaktmännens och 

representanternas rapporter 

§7 Omröstning angående coronaintyg (inför egen årsfest) 

Om coronaintyg tas i bruk erbjuds föreningen fullkapacitet gällande antal besökare på 

Kåren. Utan intyg är det 75% kapacitet som gäller. 

§8 Omröstning gällande tryckets färg på tygkassarna 

Under föregående möte bestämdes det att trycket skulle vara grönt, men folk önskade en 

ljusare nyans. Styrelsen vill ännu höra åsikter om de olika nyanserna som finns. Som 

förslag har även styrelsen att beställningen görs på samma sätt som collegetröjorna, pga. 

utrymmesbrist i det nya kansliet. 

Se bilaga 1 

§9 Diskussion gällande medlemsavgifter  

Vad innebär det om man inte betalat medlemsavgiften som ordinarie eller om man enbart 

betalat gulisavgiften och har inte uppfyllt medlemskraven. 

§10 Nya medlemmar 
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§11 Övriga ärenden 

§12 Nästa möte 

  Förslag: torsdag 18.11 

§13 Mötets avslutande 


