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ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF RF 

 

 

Protokoll 12.2017 

Tid: Fredag 8.12.2017-1.1.2018 

Plats: E-post 

Närvarande: 
Mikaela Sundqvist, ordförande    

Lotta Liljeström     

Camilla Rautanen      

Lotta Granberg     

Stefan Drugg      

Stefan Lind 

Kristin Mattsson      

 

Övriga: 

Nicole Mattsson – Tf verksamhetsledare Linda Åkerlund – Programansvarig, Åbolands 

Teaterskola

 

Förhindrade: 

Tony Karlsson, Jeanette Laaksonen, Ida Wulff, Emma Silén. 

 

Protokoll justerat och godkänt Pargas den __/__ 2018 
 
 
__________________  __________________ 
Mikaela Sundqvist  Nicole Mattsson  
 

Föredragningslista 

1. Sammanträdets öppnande och beslutsförhet 

Mötet öppnades i samband med att verksamhetsledaren skickade ut möteskallelsen per e-

post den 8.12.2017 kl 15:29. De föredragna ärendena hade förberetts av ordförande 

Mikaela Sundqvist, Stefan Drugg, Stefan Lind och Kristin Mattsson den 7.12.2017 kl 17:31 

under ett möte som på grund av plötsligt bortfall inte blev beslutsfört. 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan (bilaga 1) justerades så att personalärenden behandlades efter 

meddelanden från Åbolands Teaterskola. 

3. Protokolljustering 

Protokoll 11.2017 (bilaga 2) godkändes. 
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4. Meddelanden från Åbolands Teaterskola 

Linda Åkerlund förklarade att grupperna har väntat på att få göra en produktion hela 

hösten och planering av våren föreställningar har börjat. Årskurs 1-3 kommer att ha 

superhjältar som tema, medan lågstadie- och högstadiegrupperna i Pargas gör en 

gemensam självskriven pjäs. Högstadiet i Åbo använder devising som metod för att skapa 

sin pjäs. 

Åbolands Teaterskola har också haft möte med Åbo Unga Teater för att diskutera och 

planera samarbetsformen. Som det är just nu blir verksamheten mindre ekonomiskt 

lönsam för ÅTS än vad den skulle vara om grupperna tillhörde teaterskolan, eftersom 

terminsavgifterna tillfaller ÅUT. Dessutom kan inte ÅTS ansöka om medel för Åbo-

grupperna, utan ÅUT gör det, men lägger ändå inga resurser på undervisningsgruppernas 

produktioner eller workshops, utan bara på hyres- och lönebetalning. Samarbetet är 

problematiskt också för att ÅTS inte informeras om det som de finskspråkiga teaterlärarna 

informeras om. 

Den 13.11 deltog teaterskolan i ljusfestivalen Lux Archipelago med en (interaktiv) ljusshow.    

5. Personalärenden 

Emma Silén är sjukskriven pga. inomhusluften på kontoret, till symptomen hör bl.a. 

allvarliga synrubbningar. Hon har skrivit ett brev till styrelsen (bilaga 3) som bifogas 

möteskallelsen med hennes tillstånd. Emma sade upp sig per 21.12.2017 (bilaga 4) och Pia 

Lindén-Lamoureux anställdes för tiden 8.1-30.6.2017. 

Linda Åkerlund har 22,5 dagar semester som hon tar ut under tiden 8.12.2017-5.1.2018 och 

hon ligger nu på -10:15 timmar. 

Mecki Ruokolahti har 6 dagar semester att ta ut, men meddelar senare exakt vilka dagar 

hon tar ut semestern. Hennes arbetstimmar är nu på +2:55. 

Miro Jerohin har 7 dagar semester som han tar ut i december, han är ledig den 21.12.2017-

7.1.2018 och kommer då att landa på -20 timmar, han är just nu på -9:05. 

Nicole Mattsson har 6 dagar vintersemester som hon tar ut den 22-30.12.2017. Hon ligger 

på +88:39 och arbetar kortare dagar i början av januari. 

Emma Silén får slutlön inklusive semesterersättning 18 dagar och ersättning för 19 timmar 

övertid per 4.1.2018. 

6. Anmälningsärenden 

Kristin Mattsson påpekade att hon deltog i I samma båts höstmöte den 23.11 och blev 

invald i styrelsen som representant för föreningarna. 

7. Föreningarnas hälsningar 

Nötö hembygdsförening har inte varit aktiva under de senaste månaderna, eftersom 

verksamheten är bunden till sommarhalvåret, så det enda som kan hälsas är god jul! 

Korpo ungdomsförening fick lyckligtvis en ny ordförande, Lena Palén, och en ny 

styrelsemedlem på sitt årsmöte den 23.11. 

Teaterboulage hade en lyckad jubileumsfest med cirka 100 deltagare, också sådana som 

inte aktivt deltagit i verksamheten förr. Skini Lindgård har skrivit en barnpjäs till våren: 

Kalabalik i komposten. Och Daniela Fransell har skrivit sommarpjäsen Stenplockerskorna. 

Garderoben flyttas kring årsskiftet till gamla folkhögskolan i Pjukala. 
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Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle firade sitt jubileum den 11.11 med över 100 gäster. Till 

programmet hörde premieringar, varav ÅUF:s förtjänsttecken i silver till Svante Wilson var en.  

8. Hälsningar från FSU och/eller landskapsförbunden 

FSU behöver veta vem som ska delta i Tammerfors både för att kunna beställa maten och 

för bokning av hotellrum, så de som inte meddelat ännu bör göra det så fort som möjligt. 

9. Ekonomisk översikt 

Bifogat till möteskallelsen finns en likviditetsbudget. Saldot ligger nu på +52 403,57 euro 

(bilaga 5). ÅUF har blivit beviljade 10 000 euro av Konstsamfundet för verksamheten 2018 

och ÅTS får 4 000 euro för sin verksamhet av Konstsamfundet.  

10. Nagu Hembygdsförenings anhållan om medlemskap 

Nagu Hembygdsförening r.f. har ansökt om fullvärdigt medlemskap i Åbolands 

ungdomsförbund. Föreningens stadgar bifogas möteskallelsen (bilaga 6). Styrelsen beslöt 

att uppta Nagu Hembygdsförening som medlem i förbundet. 

11. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden förelåg 

12. Mötets avslutande 

Mötet kunde avslutas den 8.1.2018 av verksamhetsledaren kl 10:20. 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Föredragning 12.17 

Bilaga 2: Protokoll 11 

Bilaga 3: Emmas brev 

Bilaga 4: Emmas uppsägning 

Bilaga 5: Likviditetsbudget 

Bilaga 6: Nagu Hembygdsförening stadgar 
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