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ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F 
Protokoll/Förbundets styrelsemöte 02/18 

Lördag 27.01.2018 kl. 10.30 

Plats: Yliopiston ravintola Juvenes, Kalevantie 4, 33100 Tammerfors  
 
Kallade: 
Mikaela Sundqvist, ordförande (x)  Axel Rantanen  (  ) 

Tony Karlsson    (  )  Kristin Mattsson (x)  

Alex Sihvonen    (x)   Jeanette Laaksonen (  ) 

Camilla Rautanen   (x)    

Stefan Lind    (x)   

Lotta Liljeström   (  )   

Lotta Granberg   (  ) 

Stefan Drugg     (x) 

 
Övriga 
Nicole Mattsson - Tf verksamhetsledare 
Pia Lindén-Lamoureux - Vik. koordinator  
 
Meddelat om förhinder: 
Tony Karlsson 
Lotta Granberg 
Lotta Liljeström  
Axel Rantanen 
Jeanette Laaksonen 
 
 
Protokoll justerat och godkänt den __/__ 2018 
 
 
__________________  __________________ 
Mikaela Sundqvist  Nicole Mattsson  
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1. Sammanträdets öppnande och beslutsförhet 

Mötet öppnades av ordförande Mikaela Sundqvist kl. 10.40, och konstaterades vara 

beslutfört då ordförande och fem styrelsemedlemmar var på plats. 

 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes. Numreringen justeras till 02/18. 

 

3. Protokolljustering (Protokoll 1.18) 

Protokollet godkändes utan justeringar. 
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4. Val av viceordförande för år 2018 

Tony Karlsson, som tidigare vidtalats i frågan, valdes till viceordförande för år 2018. 

 

5. Val av sekreterare och kassör för år 2018 

Förbundets verksamhetsledare fungerar som sekreterare och förbundets koordinator som 

kassör. 

 

6. Val av namntecknare för år 2018 

Namnteckningsrätt har Nicole Mattsson, Pia Lindén-Lamoureux, Marika Ruokolahti, Miro 

Jerohin och Linda Åkerlund. Ordförande Mikaela Sundqvist samt viceordförande Tony 

Karlsson har i enlighet med stadgarna också namnteckningsrätt.  
 

7. Personalens kort- och kontoanvändningsrätt 

Rätt att använda kontot har Nicole Mattsson (010787-1984), Linda Åkerlund (120183-

136B), Marika Ruokolahti (100990-1902) samt Miro Jerohin (031188-219K). Tove 

Lipponens (220283-2786) bankkort är fryst under tiden för moderskaps- och 

föräldraledigheten. F.d. vik. verksamhetskoordinatorn Emma Siléns (140892-140R) 

användarrätt avslutas och Pia Lindén-Lamoureux (060371-0142) ges rätt att använda 

kontot. Pia L-L konstaterades inte vara i behov av att få tillgång till ett bankkort då hennes 

vikariat tar slut redan 30.6.2018. ÅUF-personalens nuvarande bankkort har endast 

debitfunktion, och behovet av kreditfunktion diskuterades. Eftersom ett kort med 

kreditfunktion inte är mycket dyrare än ett debitkort och kreditbetalningar tidvis är 

nödvändiga, och det därtill är önskvärt att privatekonomin och arbetsärenden hålls isär, 

beslöts det att Nicole Mattsson får uppgradera sitt bankkort till ett debet- och kreditkort i 

samband med att hennes nuvarande kort går ut 2019.  

 

ÅUF:s jubileumskonto diskuterades. Kontots medel är avsedda att komma regionens unga 

till godo. Det har inte utdelats medel ur kontot på länge, och ingen i personalen har 

användarrätt till det. Det diskuterades om man kan använda kontot som reserv för 

oväntade utgifter, såsom t.ex. sjukskrivningar eller extra kostnader som en eventuell flytt 

av kansliet kan medföra. Det beslöts att Nicole Mattsson får användarrätt till kontot och att 

styrelsen bör föra en närmare diskussion om kontots ändamål. 

 

8. Fastställande av sammankallandet av styrelsen 

Verksamhetsledaren kallar som tidigare till möte per e-post minst två veckor före 

mötesdatumet. Rutinen att på förhand kolla att mötet blir beslutfört konstaterades vara 

bra, eftersom man i och med detta undviker onödiga möten.  

 

9. Fastställande av protokolljustering 

Beslöts att protokollen som hittills justeras under följande möte. 
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10. Anmälningsärenden  

Tf verksamhetsledare Nicole Mattsson presenterade anmälningsärendena (bilaga 2). 

 

11. Ekonomisk översikt 

TF verksamhetsledare Nicole Mattsson föredrog likviditetsbudgeten för 2017 och till dags 

dato 2018, och konstaterade att saldot per 27.1.2018 var 48 146 €. (bilaga 3). Hon 

påpekade att överskottet ser stort ut, över 6000 €, men en del av kostnaderna 2018 

överförs på 2017 och resultatet kommer att vara kring 0. Några förtydliganden framfördes: 

● Anskaffningen av en ny printer har lett till att tryckkostnaderna är extra stora för 

2017.  

● Teaterskolans extra övningar 2017 står på 2018, därför ser hyreskostnaderna extra 

höga ut. I budgeten syns också kostnader för en reparation som Teaterskolan var 

tvungen att genomföra. 

● 3018 € på ”övriga projekt” gäller projektet Rural studies, och hör till 2017. 

● Kostnaderna för f.d. vik. verksamhetskoordinatorns sjukledighet och slutlön har gett 

extra höga personalkostnader. 

 

12. Vårens verksamhet 

Nicole Mattsson och Pia Lindén-Lamoureux presenterade den planerade verksamheten för 

våren.  

● Workshopparna för vårturnén 2017, Hokus cirkus workshops, kommer att hållas i 

åtta föreningshus under februari och mars. Workshopparna dras av instruktörer från 

Turun Sirkus och ordnas i samarbete med SFV bildning.  

● Internationella klubbar ordnas för ungdomar i åldern 15–25 sista fredagen varje 

månad i SFV:s mötesrum i Åbo. Under träffarna diskuteras internationella projekt, 

hur man kan delta i dem eller skapa nya, egna projekt. Klubbarna arrangeras av ÅUF, 

Pargas 4H, Kimito 4H och Saga Finland. 

● Föreningarna kan söka verksamhetsbidrag under februari månad. 

● ÅUF planerar att ordna två bloggworkshoppar med Jarina Leskinen under våren. 

Workshopparna ordnas i Kimito respektive Åbo. 

● Projektet Demokratidisco drar igång med Tove Hagström som projektledare i 

Åboland. 

 

13. Presentation av den nya verksamhetskoordinatorn Pia Lindén-Lamoureux 

Pia L-L berättade kort om sig själv. Hon är glad över att få arbeta en tid på ÅUF och ser fram 

emot halvåret på kansliet och fältet i Åboland. 

 

14. ÅTS 2017 

Verksamheten har inletts och det kommer att bli en intensiv vår. Premiärerna är 6 till 

antalet och går av stapeln fr.o.m. vecka 15. 
 

15. Föreningarnas hälsningar 
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Åbolands Brandkårsförbund 

Vecka 5 företas en resa med 80 ungdomar till Nokia för att simma och ett vårmöte är på 

kommande. En diskussion om Brankkis-husets framtid pågår. 

 

Teaterboulage 

Två nya pjäser är på gång: Barnpjäsen Kalabalik i komposten skriven av Skini Nygård, samt 

Stenplockerskan av Daniela Franzell. Den senare har premiär tisdagen efter midsommar. En 

improkväll är eventuellt på kommande. Teaterns förråd måste flyttas p.g.a. mögelskador.  

 

Korpo Ungdomsförening r.f. 

Den nya styrelsens första möte hölls i januari. Hokus cirkus besöker föreningshuset 11.2 

och dessutom ordnas möjligen ett retrodisco i februari. 

 

Kamratförbundet i Skären r.f. 

KFIS ordnar filmkvällar med fritt inträde cirka en gång per månad. Konceptet att visa 

barnfilmer och ha kioskförsäljning fungerar bra. Filmkvällarna får inte marknadsföras på 

grund av reglerna kring filmrättigheter, men uppslutningen har trots det varit god.  

 

Nötö Hembygdsförening r.f. 

Planeringen av sommaren har kommit igång.  

 

Skärgårdens vänner i Rosala-Böle r.f. 

Inget nytt att rapportera, årets första möte kommer att hållas inom kort. 

 

16. Personalens övertider och semestrar 

Miro Jerohin är föräldraledig 19-23.2.2018. 

Övertid: 

Nicole Mattsson +68:36 

Pia Lindén-Lamoureux +1:42 

Linda Åkerlund -4:39 

Miro Jerohin -31:12 

Mecki Ruokolahti -34:56 

 

Orsaken till att ÅTS:s personal ligger på över -20 h är den stora mängd övertidstimmar som 

kommer att uppstå under vårens intensiva arbete med olika produktioner. Genom att ligga 

på minus under början av årer kompenseras övertiden på förhand. Styrelsen godkänner 

förfarandet.  

 

17. Övriga ärenden 

Det noterades att ”hälsningar från FSU” saknas i föredragningslistan, vilket förklaras med 

att det här aktuella mötet sker i samband med FSU:s strategidagar. Ett mer aktivt svarande 

på e-postmöten efterlystes, för att undvika att mötessammankallaren blir tvungen att 
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påminna mötesdeltagarna om att svara. För att öka möjligheterna till delaktighet och 

diskussion uppmanades alla att skicka sina e-postsvar så att de är synliga för de övriga 

mötesdeltagarna. Det vill säga välj ”svara alla”, och inte endast ”svara avsändaren”. 
 

18. Nästa sammanträde 

Nästa möte hålls 14.3 kl 17.30. Platsen bestäms senare. 

 

19. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet kl. 11.51. 

 

 

Bilagor: 

1 – Föredragning 02/18 

2 – Anmälningsärenden 27.1.2018 

3 – Likviditetsbudget 27.1.2018 
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