
Spektrum rf Mötesprotokoll 26.01.2022

Januari månadsmöte, 26.01.2022
Plats: på distans, via Zoom

Närvarande: Emil Amnell, Gabriella Karhulahti, Robin McCann, Eva Ahlgren, Fanny Ollus,
Jim-Isak Rif, Elin Mickos, Niko Nordlund

Övriga närvarande: Se bilaga 1.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18:05.

2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
Mötet konstaterades beslutfört och stadgeenligt sammankallat.

3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan lästes upp och godkändes.

4. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
Lästes upp och godkändes.

5. Budgeten 2022
Budgeten presenterades och godkändes. Budgeten finns som bilaga 2. Niko Nordlund anlände
och var närvarande från och med nästa punkt.

6. Skattmästarens och ordförandes rätt att använda Spektrum rf:s konto
Sara Hagström förlorade sin rätt att använda Spektrum rf:s ordinarie konto FI93 4055 3120 0613
04 i Aktia bank. Eva Ahlgren gavs tillgång till kontot. Fullständiga namn och personsignum finns
i bilaga 3.

7. Val av RGL-sammankallare
Hugo Åström valdes till RGL-sammankallare.

8. Årets idrottsverksamhet
Christa berättade att Unisport är stängt, och därför kan inte futsal ordnas som tidigare tänkt,
och presenterade ett intresse till möjlig spponsorering av TFIF till orienteringarna Jukola och
Venla. Som nästa idrottsevemang finns det möjlighet, enligt väder, till skidning i paloheimo, där
det finns möjlighet att hyra skidor.

9. Vårens månadsmöten
Emil Amnell föreslog följande datum: januari månadsmöte onsdag 26.1, februari årsmöte tisdag
15.2, mars månadmöte onsdag 16.3, april månadsmöte onsdag 13.4, maj månadsmöte onsdag
11.5. Dessa datum godkändes.

10. Vårens program
Vårens program är preliminärt följande: Mario Kart-turnering 29.1, Star Wars-Filmkväll 4.2,
Spelkväll 11.2, Klubben-reopening sitz 14.1, Valentinsitz med Svnk 18.2, Fastlagstisdag 1.3.
Sitz med Teknologföreningen 11.3, Årsfest 26.2, Sillis 27.3.

11. Grundandet av en Spektral merch-kommitté
Fanny Ollus presenterade merch-kommittén och dess mål. Eva Ahlgren poängterade att HYK
haft ett välfungerade sammarbete med ett företag som tillverkar kläder av återvunnen plast.
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12. Godkännande av nya halarmärkesförslag
Emil Amnell lade fram ett designförslag på ett styrelsemärke, som styrelsemedlemmar skulle
ha möjlighet att köpa. Rasmus Nilsson kommenterade att hela ämnesföreningen inte borde
lägga pengar på något som endast styrelsen kommer att kunna köpa, ifall inte priset på märket
balanseras så att ämnesföreningen inte går på minus. Emil Amnell lade även fram ett övrigt
märkesförslag. En röstning planerades för nästa månadsmöte.

13. Övriga ärenden
Emil Amnell berättade om möjligheten att gå med i Fysikens avdelningsråd på Gumtäkts Kam-
pus. Eva Ahlgren påminnde om betalning av medlemsavgiften, berättade om nya blanketter för
räkningar och kostnadsersättningar, som nu finns på hemsidan, och informerade om blodgiv-
ning. Fanny Ollus föreslog att Spektrum rf. skulle gå med i Nylands Nations stegtävling även
i år, och berättade om kommande program: Mario Kart-turnering 29.1, Star Wars-Filmkväll
4.2, Spelkväll 11.2, Klubben-reopening sitz 14.2. Februari månadsmöte 15.2. Upplägget för
Star-Wars-filmkvällen bestämdes.

14. Meddelanden
Eva Ahlgren berättade om rekry-tillfället Contact Forum. Gånget program: Badminton 22.12,
Skridskoåkning 21.1, 25.1 Discord Spelkväll.

15. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19:02.

Bilagor:
Bilaga 1 Närvarande vid mötet

Ordförande, Emil Amnell Sekreterare, Robin McCann
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