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MÖTESKALLELSE 

       
Kemistklubben vid Åbo Akademi rf sammankallas härmed till medlemsmöte 17.3.2022 kl. 17:00, som 
arrangeras som ett hybridmöte på Teams från Argentum i Aurum på Henriksgatan 2.    
   
Till följd av det rådande coronaläget i samhället ordnas möjligheten till deltagande på MM03 på plats och 
på distans via Teams. Vill ni delta i medlemsmötet anmäl er före kl. 16:00 torsdagen 17.3 i 
anmälningsformuläret på Kemistklubbens hemsida 
(https://kemistklubben.org/events/mm03_kallelse_2022/). Inloggningsuppgifterna till 
distansmedlemsmötet skickas ut via epost åt alla anmälda cirka kl. 16:30 samma dag som mötet.   
   
Möteskallelsen kommer till följd av coronaomständigheterna läggas på Kemistklubbens hemsida 
(https://kemistklubben.org) därtill skickas kallelsen via epost till alla medlemmar. Utöver att den läggs på 
boKKen i Aurum. Vid frågor kontakta kk@abo.fi.  

 

 
§1 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet   

 
§2 Fastställande av föredragningslistan   

 
§3  Val av två (2) protokolljusterare   

 
- Förslag: Walter Nyrönen och William Storkamp  
 

§4 Styrelsen meddelar   
 

§5 Förtroendemännens, kommittémedlemmarnas, kontaktmännens och representanternas 
rapporter   
 

§6 Den avgående styrelsens års- och kassaberättelse, inventarieförteckning samt revisorernas 
berättelse   
 

§7 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen   
 

§8 Borgen projektet  
 

§9 Europa exkursionen 2022   
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§10 Magistergulispass  
 

§11 Teknologmössutdelning med TK  
 
- Teknolog kommissionen utreder möjlighet att ordna en gemensam teknologmössutdelning 

ceremoni på domkyrkotorget den 30.4.2022 kl. 12. Alla föreningar skulle i tur och ordning dela 
ut sina mössor från äldsta föreningen till yngsta, vilket betyder att Kemistklubben skulle vara 
först ut.  

- Mötet utreder om Kemistklubben vill delta.  
 

§12 Jubileumskommittén  
 

§13 Wappveckan programmet presenteras  
 
- Programchefen presentar planerna i detta skede och önskar feedback av mötet för vad som 

önskas av medlemmarna.  
 

§14 Nya medlemmar  
 

§15 Övriga ärenden   
 

§16 Nästa möte   
 
- Förslag: Onsdag 13.4   
 

§17 Mötets avslutande   
   

  

 
  

 __________________ 

 Stella Sandström 

 Sekreterare 


