Kamratförbundet Lärkorna r.f.
Föredragningslista
Styrelsemöte 01/11, plats: Handelsgillet, tid: 21.02.2011 kl. 18.00
Närvarande:
Isabella Holm
Robert Santala
Albert Wikström
Gustaf Möller
Fredrik Ekström

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 18.13
§ 2 Ordförande och sekreterare för mötet
Isabella Holm fungerade som ordförande för mötet. Albert Wikström valdes till sekreterare.
§ 3 Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
Mötet konstaterades beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
§ 4 Föregående mötes protokoll 15.12.10 (se bilaga)
Protokollet upplästes och godkändes.
§ 5 Ekonomin
Kaj Klockars var inte närvarande.
§ 6 Hemsidan och medlemsregistret
Robert berättade om hur hemsidan går framåt.
Robert håller kontakt och meddelar när hemsidan är klar.
DOS kommer att hålla en introduktion för styrelsen hur hemsidan.
§ 7 Årsmötet och vårprogram
Årsmötet kunde hållas på en annan plats än i skolan.
Isabella skickar ut en lista på potentiella talare.
Nya namn som kom upp Peter Tallberg.
Magnusgalans alla filmer, samla ihop alla filmer och dess regissörer samt skådespelare,
Man kunde ha årsmöte i Lärkan, titta på gamla filmer, sedan äta middag på Musta Hevonen.
Andra alternativ biosalonger skatudden, Eriksgatan. Men billigaste skulle det bli om man höll
i Lärkan.
Nuvarande elever skulle kunna presentera mediaprogrammet i Lärkan.
Lärkor aktiva inom mediebranschen:
Björn-Axel Sjöblad, Axel Högström, Jan Inberg, Niklas Kullberg, Hans Park
Tema för kvällen Ny media nya hemsidor

§ 8 Övriga ärenden
Diskuterades också att Lärkans egen hemsida har stängts och Lärkans egen hemsida finns
numera under Helsingfors stads hemsidor och hemsidorna är betydligt sämre än de som
Lärkan egna hemsidor som fanns tidigare.
Isabella hämtar med stadgarna till nästa möte
Gåva till Magnus Perret.
Tavla? Med skärgårdsmotiv Fredrik Ekström visste ett antikvariat på Drumsö.
Alla styrelsemedlemmar uppmanas till att försöka hitta en konstnär som gått i Lärkan
Robert frågar Per-Oskar Joenpelto om han känner någon.
Nya styrelsemedlemmar uppmanas att försöka hitta nya styrelsekandidater. Till nästa möte
några.
Fredrik Ekström kommer att vara utomlands oktober 2011-april 2012.
Isabella frågar Lotta Himonas, Albert frågar Ben Söderlund.
§ 9 Nästa möte
Isabella Holm kallar till nästa möte.
Nästa möte måndagen 7.3.2011. Isabella skickar inbjudan.
§ 10 Mötets avslutande
Mötet avslutades 19.23.

Isabella Holm
Ordförande

Albert Wikström
Sekreterare

