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Kemistklubben
vid
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Biskopsgatan 8
FIN-20500 Åbo

Finland
E-mail : kk@abo.fi

MÖTESKALLELSE
Kemistklubben vid Åbo Akademi rf sammankallas härmed till medlemsmöte 12.10.2021 kl. 17:00,
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 MM07 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 12.10 till Kemistklubbens
mailadress kk@abo.fi. Inloggningsuppgifterna till distansmötet skickas ut via epost åt alla som
önskar delta på distans cirka kl. 16:30 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.
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Mötets öppnande
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
Fastställande av föredragningslistan
Val av två (2) protokolljusterare
Förslag: Sara Hagman och Ronja Koskinen
Styrelsen meddelar
- Magistergulispass
o Erik Östman informerar vad som diskuterats under TK möten
- Placeringsrapport given av Matias Oksa
Förtroendemännens, kommittémedlemmarnas, kontaktmännens och representanternas
rapporter¨
KK-100 baalen
- Emelie Enestam och Ida Nordell informerar:
Vad som är gjort och hur saker och ting bör framskrida.
”Teekkarikastetoimikunta”
- verksamhetsperiod 1.11.2021-31.5.2022.
- tankar och önskemål av medlemskåren efterlyses.
Nya Borgen projektet
- Styrelsen och arbetsgruppen (representanter från både KK + Date) utreder ett
potentiellt samarbete med Digit för tillfället.
Digit har varit i kontakt med styrelsen och efterlyser ett samarbete. Gemensamma tankar
och behov finns. Vi har en vision om en stor lokal med b.la två utrymmen för evenemang
(ett större utrymme för ÅA och ett större utrymme för TY).
En intressekartläggning bland TK föreningarna sker som bäst. Se bilaga 2.
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- tankar och önskemål av medlemskåren efterlyses
KK-tygkassar
- 100st ekologiska tygkassar från Spreadshirt (520e)
- Se förslag i bilaga 1.
Val av kurator
- Förslag: Zacharias Aarnio fortsätter en period till.
Val av ordförande
Nya medlemmar
Övriga ärenden
Nästa möte
Förslag: mitten av november
Mötets avslutande
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