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FULLMÄKTIGEMÖTE 02/22 
Tid:    Tisdagen den 15.2.2022 
Plats:    Kårens Vind i Åbo, samt via Zoom 
 
Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 15.2.2022 beslutat att: 
  

• bevilja Ronja Kaplin, Emelie Berglund, Matilda Mäkelä, Felix Wuorio, Ida Wikman, Madelin 
Kivikangas, Benina Uotinen och Emilia Nordenswan befrielse från uppdraget som 
kårfullmäktigeledamot för vårterminen 2022, samt att kalla in suppleant enligt 
bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige. Fullmäktige fastställde 
sammansättningen av fullmäktige enligt bilaga, och beslutade att justera punkten omedelbart; 

• komplettera valutskottet med Samuel Skrifvars som ordinarie för MK-L och Sarah Woodward 
som suppleant för DRV; 

• välja Ida Wikman till studentrepresentant (FSE) till grundutbildningsnämnden för Åbo 
Akademi; 

• välja Axel Pakarinen och Tinna Siljamäki till styrelsen för svenska lärarhögskolans stiftelse för 
en mandatperiod som sträcker sig till delegationsmötet våren 2023; 

• befullmäktiga styrelsen att välja två representanter till delegationen för svenska 
lärarhögskolans stiftelse för en treårig mandatperiod; 

• anteckna styrelsens preciseringar av verksamhetsplanen för 2022 till kännedom; 
• välja Emmy Wikström till ordförande för jämställdhetsutskottet, Patrik Björkroth till 

ordförande för evenemangsutskottet, Mariana Moretti Carvalho till ordförande för 
internationella utskottet samt Amanda Byskata till miljöutskottets ordförande; 

• välja Veera Julin till vikarierande generalsekreterare för Åbo Akademis Studentkår; 

• fastställa medlemmarna till arbetsgruppen för utredning om engelskspråkiga kårmedlemmars 
möjlighet att ställa upp till fullmäktige 2023–2024 enligt följande: GS, SO, FO, styrelsemedlem 
Lahtinen, Amanda Byskata, Anna Lund, Ingrid Möller, Einar Olson, Anton Pajoslahti. 

• ge Åbo Akademis Studentkårs styrelse i uppgift att föra diskussion med Åbo Akademis ledning 
om hur akademin kunde förbättra inkluderingen av internationella studerande inom 
universitetet. Kommunikatören i samråd med styrelsen gavs i uppgift att göra en redogörelse 
över ÅAS kommunikation och verksamhet som kunde förbättras på engelska, samt göra upp 
en handlingsplan för hur det kan förverkligas. Detta presenteras för fullmäktige på ett 
fullmäktigemöte under vårterminen 2022; 
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Åbo den 25  februari 2022 
 
Enligt uppdrag 
GS Öberg 


