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MÖTESKALLELSE 

 
Kemistklubben vid Åbo Akademi rf sammankallas härmed till medlemsmöte 15.4.2021 kl. 17:30, 

som arrangeras som ett distansmöte på Zoom från datorsalen i Axelia 1 på Biskopsgatan 8.  

 

Till följd av det rådande coronaläget i samhället ordnas MM04 på distans via Zoom. Vill ni delta i 

medlemsmötet anmäl er före kl. 16:30 torsdagen 15.4 i anmälningsformuläret på Kemistklubbens 

hemsida (https://kemistklubben.org/events/anmalning-mm04). Inloggningsuppgifterna till 

distansmedlemsmötet skickas ut via epost åt alla anmälda cirka kl. 17:00 samma dag som mötet. 

 

Möteskallelsen kommer till följd av coronaomständigheterna läggas på Kemistklubbens hemsida 

(www.kemistklubben.org), därtill skickas kallelsen via epost till alla medlemmar. Utöver att den 

läggs på boKKen i Axelia. Vid frågor kontakta kk@abo.fi.   

 
     

 

§1 Mötets öppnande 

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

§4 Val av två (2) protokolljusterare 

  Förslag: Emelie Enestam och Cia Weckström 

§5 Styrelsen meddelar 

§6 Förtroendemännens, kommittémedlemmarnas, kontaktmännens och representanternas 

rapporter 

§7 Nya stadgorna 

PRH hade rättelseuppmaning till stadgorna, se bilaga 1 

§8 Ändringar i arbetsordningen 

  Omstrukturering av kompendiekommittén, ett projektutskott.  

  Se förslaget i bilaga 2 och 3 

§9 Införskaffning av ny kamera  

 Nuvarande kamera uppfyller inte de behov som klubben har och en service på den 

gamla kameran anses inte heller vara den optimala lösningen eller behovet. 

Förslag: styrelsen får godkännande att köpa en kamera på ca 600 euro  

§10 Överlåtelse av teknologmössans varumärke till TK 

TK har tagit kontakt och föreslagit att upphovsrätten skulle överlåtas till TK, eftersom de 

i praktiken styr och ställer om allt angående tofsmössorna i Åbo och skulle vara en bättre   

förvaltare 

Förslag: Ett överlåtande godkänds 

§11 Framtida magisterpass och rätten till teknologmössan 

 
Kemistklubben 

vid  

Åbo Akademi rf 
Biskopsgatan 8 

FIN-20500 Åbo 

Finland 
E-mail : kk@abo.fi 

https://kemistklubben.org/events/anmalning-mm04
www.kemistklubben.org
mailto:kk@abo.fi


 

________________________________________________________________________________________________ 

 Kemistklubben vid Åbo Akademi rf Sid (2/2) 
 FO-nummer: 0142165-9 

 REG. nummer: 92.786 
 

Ett gemensamt magisterpass för teknologer i Åbo kommer att införas 

Tankar och idéer 

§12 Inlandsexqursion hösten 2021 

 Medlemmarnas intresse finns. 

Förslag: Ett utskott väljs på MM05 

§13 Medlemsavgift hösten 2021 

Förslag: samma som detta år, dvs 10euro för ordinarie, 5euro för gulisar och dateiter 

§14 Nya medlemmar 

§15 Övriga ärenden 

§16 Nästa möte 

  Förslag: onsdag 12.5  

§17 Mötets avslutande 

 

 


