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December månadsmöte, 15.12.2022
Plats: Romatans klubbutrymme

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

Övriga närvarande: Se bilaga 1.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18:24.

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. Presentation av helårsrapporten
Eva Ahlgren presenterade årsrapporten. Den finns som bilaga 2. Konstaterades att kostnaderna
och intäkterna var dramatiskt högre än förra året, främst på grund av xqrr. En del mer halar-
märken har sålts. Hon funderade hur hon ska göra i bokslutet då Spektrum hyr Nylands Nations
klubblokal ganska ofta, och där betalas en avgift och en pant, som sedan fås tillbaka. Det finns
för närvarande tydligen inget logiskt sätt att göra detta. Konstaterades även att kostnaderna
för el har ökar en del. Delvis på grund av markant ökade elpriser i allmänhet, och delvis på
grund av en elräkning som kom till kafferummet på sommarn, då ingen var där. Denna blev
för sent betald, och en förseningsavgift blev tillagt. Detta år har vi haft klubbenförvaltning.
Högre bankavgifter, delvis i och med anskaffandet av företagskonto. Inkomsterna är större än
vanligt på grund av donationerna som kommit in för renoveringen av Klubben. Det som blev
över kommer dock att läggas på en fond. Niko Nordlund anlände under denna punkt.

6. Diskussion kring förmåner för värdinneriet
Lades fram ett förslag att de som har arbetat i köket skulle få en slags kompensation efter
ett antal sitzer. Rasmus Nilsson tyckte att detta är mer jobb än det är värt. Det som istället
bestämdes, efter en del diskussion, är att köket gemensamt på små sitzer på Klubben skulle
få en sådan kompensation, medan på Nylands Nation eller liknande större sitzer får de dubbel
sådan. Kompensationen bestäms senare. Patrik Backman anlände under denna punkt.

7. Datum för januari månadsmöte
Datum bestämdes: Onsdag 25e januari.

8. Övriga ärenden
Eva Ahlgren presenterade möjligheterna till att skaffa MobilePay till föreningen. Ett alternativ
är MyShop, som är en QR-kod till vilken medlemmar kan betala för saker, med ett automatiskt
referensnummer. Det skulle kosta ungefär 90€ per år, plus en liten (några cent) avgift per
betalning. Det är ganska dyrt, men man borde höja priset på några halarmärken för att kunna
täcka detta. Eva skriver om detta i sitt skattistestamente. Detta ärende tas upp antingen på
nästa månadsmöte eller av nästa styrelse. Emil Nämnde att endast reglerna för klubbenfonden
har bestämts, men inte fonden ännu. Detta är nästa styrelses ärende. Fanny Ollus presenterade
kommande program:
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17.12 Rubens Beerpong Invitational

20.12 Korgboll

21.12 Julfilmkväll Det har igen kommit klagomål från SvNK om att dörren är öppen då de kom
dit. Tejpen på dörren måste tas bort innan den sista far från Klubben! Robin McCann undrade
ifall det finns pong-bollar, cups och annan nödvändig rekvisita på Klubben för Rubens Beerppng
Invitational. Konstaterades att klubbmästeriet bör sparkas i baken så att detta fixas.

9. Meddelanden
Fanny Ollus presenterade gånget program:

18-20.11 FysKem-dagarna

23.11 Spelkväll

24.11 TLK x Spektrum sitz

29.11 Badminton

1.12 Glöggrundan

3.12 Herrmiddag

11.12 Julfest

14.12 Pokerkväll Eva Ahlgren och Gabriella Karhulahit hälsade att de älskar Esbo Fanny Ollus
hälsade: god jul. Emil Amnell hälsade: Fuck Esbo. Patrik Backman hälsade: Ohi on! Walter
Grönholm och Matias Ilola anlände udner denna punkt. Harald Åström läste å Anton Taleikos
vägnar: ‘Anton hälsar och önskar alla en god jul och ett trevligt nytt år! PS: Var snälla så
julgubben är nöjd =) PPS: Om ni far på julgudstjänst 24.12 så kom till Alberga 13:30 eller
Olars 16:00 så får ni höra trumpetspel (av mig)’

10. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19:21.

Bilagor:
Bilaga 1 Närvarande vid mötet
Bilaga 2 Årsrapport

Ordförande, Emil Amnell Sekreterare, Robin McCann
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