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FULLMÄKTIGEMÖTE 05/21 

Tid:    Torsdagen den 23.9.2021 

Plats:    Vinden, Åbo och distansdeltagande via Zoom 
 

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 23.9.2021 beslutat att: 

  

 

• bevilja Frans Villanen och Nicolina Nordman befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot 

för resten av mandatperioden, samt konstatera förlorandet av valbarhet för Jannica Lindholm, 

Veera Julin, Ronny Wikström, Elisabeth Järnefelt och Victoria Jakaus. Suppleanter kallas in enligt 

bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige och sammansättningen av fullmäktige 

fastställs enligt bilaga; 

• välja Anna Oksanen, Miika Alhopuro, Oliver Back, SO Karlsson och VO Granroth som delegater 

till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmöte, samt suppleanter i preferensordning: Lukas 

Akantu, Tyko Hertzberg. Styrelsen befullmäktigas att utse tre resterande suppleanter, samt att 

vid behov utse observatörer samt välja ersättande delegater om någon av de utsedda 

delegaterna eller suppleanterna får förhinder. GS Öberg skickas som observatör; 

• bevilja Turun Korkeakoulujen Reserviläiset - Åbo Högskolereservister dispens från kravet att 

75% av medlemmarna är kårmedlemmar, samt bevilja dem specialföreningsstatus vid ÅAS; 

• donera den budgeterade summan för välgörenhet för år 2021 till Förbundet för mänskliga 

rättigheter; 

• välja Johnny Nykvist till ordförande till ekonomidirektionen, för resten av mandatperioden 2021–

2022; 

• välja GS Jasmin Öberg till representant till styrelsen för Studentbystiftelsen i Åbo för 2022–

2024; 

• välja Michelle Storm som Niklas Grönholms suppleant, Alexander Kruglow som Gabriella 

Raittilas suppleant samt Annina Forsblom som Sebastian Sandströms suppleant i 

universitetskollegiet för Åbo Akademi; 

• anteckna presidiets förslag på hur fullmäktigeutbildningen kunde utvecklas, samt på vilket sätt 

information om uppdraget kunde finnas lättillgänglig för alla kårmedlemmar, till kännedom; 

• inte välja en ordförande för evenemangsutskottet, eftersom utskottets resterande 

verksamhetstid är så knapp; 

• anteckna utkastet till strategins åtgärdsprogram till kännedom. 
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Åbo den 5 oktober 2021 

 

Enligt uppdrag 

GS Öberg 


