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Tid:
Plats:

Onsdagen den 31.3.2021
Vinden, Åbo och distansdeltagande via Zoom

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 31.3.2021 beslutat att:

•

bevilja Vilma Jaakkola befrielse från uppdraget som kårfullmäktigeledamot för resten av
mandatperioden, samt kalla in suppleant enligt bestämmelserna i valordningen för val av
fullmäktige. Fullmäktige fastställde även sammansättningen av fullmäktige;

•

fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2020;

•

fastställa Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2020;

•

behandla revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år
2020 samt anteckna dem till kännedom;

•

fastställa bokslutet för Åbo Akademis Studentkår för år 2020, samt att ingen vinstandel lyfts
från Kafé Gadolinia Kb;

•

fastställa bokslutet för Kafé Gadolinia Kb för år 2020;

•

bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för år 2020;

•

välja Axel Pakarinen och Tinna Siljamäki som representanter till svenska lärarhögskolans
stiftelses styrelse för en mandatperiod som sträcker sig till delegationsmötet våren 2021;

•

välja Ada Meurman som suppleant till FHPT:s fakultetsråd;

•

välja Erik Östman som suppleant till FNT:s fakultetsråd;

•

välja Ida Wikman till suppleant till FPV:s fakultetsråd;

•

årets kårval ordnas med elektronisk röstning under tidsperioden 2-3.11.2021 och med
förhandsröstning 26.10 - 29.10.2021;

•

presidiet ges i uppdrag att utreda en förändring av förvaltningsinstruktionen beträffande valet
av utskottsordförande för utskottsverksamheten och presentera det för sittande fullmäktige
innan mandatperiodens slut;

•

ÅAS styrelse ges i uppdrag att föra fram önskemålet om att en föreläsning om sexuella
trakasserier för gulnäbbarna ordnas vid alla fakulteter, under gulnäbbarnas introvecka till Åbo
Akademi;

•

ÅAS jämställdhetsutskott ges i uppdrag att hjälpa ÅAS ekonomisektor att skapa
tillgänglighetsinformation till alla Kårkaféernas restauranger.
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Åbo den 7 april 2021
Enligt uppdrag
GS Öberg
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