18.11.2021
Kemistklubben
vid
Åbo Akademi rf
Biskopsgatan 8
FIN-20500 Åbo

Finland
E-mail : kk@abo.fi

MÖTESKALLELSE
Kemistklubben vid Åbo Akademi rf sammankallas härmed till medlemsmöte 18.11.2021 kl. 17:00,
som arrangeras som ett hybridmöte på plats i Argentum i Aurum, Henriksgatan 2 och på Zoom.
MM09 ordnas 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 torsdagen 18.11 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: Cecilia Dahl och Marie Alopaeus
Styrelsen meddelar
Förtroendemännens, kommittémedlemmarnas, kontaktmännens och
representanternas rapporter
Magistergulispass
Viceordförande Erik Östman ger en lägesrapport
Förfarandet gällande extra medlemskap
Viceordförande Erik Östman har sammanfattat ett dokument gällande saken, som även
diskuterades på det förra mötet. Dokumentet är behövligt tills stadgarna är bättre
formulerade på denna punkt.
Sjörövarstipendiet och införskaffning av medaljer
Sista medaljen delades ut denna årsfest.
Turun Merkki-Mitali Oy:s offert:
2,50€ st för asken
10kpl - 52€ / kpl = 520 € + 25 €
20 kpl - 42,00€ / kpl = 840 € + 50 €
30kpl - 29,50€ / kpl = 885 € + 75 €
Lokalsamarbete med HF 2022
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Klubbhövding Vilhelm Sundstedt ger en lägesrapport
Beställning av tygkassar för ASINDA
ASINDA gruppen är intresserad av en beställning på 70 tygkassar (gåva för
företagsrepresentanterna)
Förslag: KK införskaffar dem och sedan köper ASINDA upp det exakta antalet som
behövs.
Arbetsgrupp för stadgarna och arbetsordningen
Pga rådande motstridigheter och brister bör ändringar göras inom snar framtid. Men detta
är ett arbete som inte är rekommendera till den nya styrelsen direkt från årets början.
Förslag: en arbetsgrupp bestående av erfarna medlemmar väljs för att jobba med
stadgarna och arbetsordningen under nästa år.
Vad göra med arkivbilder?
Ganska stora mängder bilder, foton och diabilder togs fram från bibliotekets källare i och
med flytten. Dessa bör digitaliseras för att de ska kunna bevaras. Många bilder har ingen
beskrivning alls så det är svårt att kategorisera dem i evenemang och årtal.
Behöver KK styrdokument?
En del föreningar verkar ha styrdokument som hjälper föreningen med den kontinuerliga
verksamheten samt hjälper föreningen att nå vissa framtida mål. Utan att rama in
verksamheten eller förhindra förändringar.
Styrelsen önskar öppen diskussion kring detta.
Nya medlemmar
Övriga ärenden
Nästa möte
Förslag: fredag 10.12
Mötets avslutande
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