FULLMÄKTIGES MÖTE 06/12
BESLUTSLISTA
Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslutade på sitt möte 06/12 (08.10.2012 i Åbo) att:
-

-

bevilja Jonatan Rikberg befrielse från hans uppdrag som fullmäktigeledamot i ÅAS
fullmäktige;
godkänna Emilia Kronlunds och Björn Ejvalds frånvaro från fullmäktige och kalla in
Alexandra Lindahl och Victor Mansner för att ersätta dem under höstterminen 2012;
godkänna Otto Salos frånvaro från fullmäktige och kalla in Daniel Wärnå för att ersätta
honom under läsåret 2012-2013;
godkänna Tanja Holms och Elis Henells frånvaro från fullmäktige och kalla in två vilda
suppleanter för att ersätta dem under läsåret 2012-2013;
inte godkänna Joanna Asplunds frånvaro från fullmäktige;
bevilja Jonatan Rikberg befrielse från dennes förtroendeuppdrag som ordförande för
intressebevakningsutskottet år 2012;
välja Ken Snellman till ordförande för intressebevakningsutskottet för mandatperioden
8.10-31.12.2012;
befria Sara Pakaslahti och Jonatan Rikberg från dessas förtroendeuppdrag som suppleant
och ordinarie medlem i ÅAS valutskott år 2012;
komplettera valutskottet med Carl-Axel Bjon (LSKV) och Johan Bergman (ÅGV);
befria Lasse Mäki-Hokkonen från sitt förtroendeuppdrag som medlem i ÅAS
ekonomidirektion på grund av utlandsstudier;
välja Henrik Ahnger som medlem till ekonomidirektionen för perioden
8.10−31.12.2012;
välja Marina Stenbäck som suppleant till institutionsrådet för Handelshögskolan vid Åbo
Akademi för mandatperioden 8.10− 31.12.2012;
välja Anna Englund som suppleant till institutionsrådet för institutionen för psykologi och
logopedi för mandatperioden 8.10−31.12.2012;
välja Petter Björk som suppleant till HF:s fakultetsråd för mandatperioden 8.10−31.12.2012;
nominera Ina Biström som ÅAS kandidat till FSF:s styrelse för år 2013 och
godkänna en tilläggsbudget på 800,00 euro för att täcka kostnaderna för
kandidaturen;
välja Matias Kallio, Raine Katajamäki, Sonja Sunde, Emilia Juslin, Anna Perälä
och Monika Antikainen som delegater att representera ÅAS på Finlands
studentkårers förbunds förbundsmöte 23–24.11.2012 samt Martina Gardberg,
Heidi Hietala, Benjamin Rydgren, Lotta Metsärinne, Kaj Alajoki och Zacharias
Aarnio som gemensamma suppleanter i preferensordning;

-

-

välja Raine Katajamäki (2 röster) och Benjamin Rydgren (1 röst) som delegater att
representera ÅAS på Studerandenas Idrottsförbund r.f:s förbundsmöte
15−16.11.2012;
fastställa ÅAS jämlikhetsplan 2013-2015;
bevilja Akademiska spexet vid Åbo Akademi r.f. status som specialförening vid Åbo
Akademis Studentkår;
godkänna styrelsens proposition till åtgärder på basis av resultaten i kårenitenkäten;
ordna ÅAS 94:e årsfest i Vasa den 23 februari 2013.

Åbo den 8 oktober 2012

Riina Lappalainen
generalsekreterare

