ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR
STYRELSEMÖTE 05/10
BESLUTSLISTA

Tid:
Plats:

Fredag 12.2.2010 kl. 13.00
Vasa, Havtornen

Närvarande
medlemmar:

Övriga
närvarande:

SO Daniela Sund
VO Janni Lindholm
HAÅ Matias Kallio
HAV Jonna Lindqvist
Soca Anette Uuttu
StuA Lasse Mäki-Hokkonen

GS Anniina Pirttimaa
HS Petra Lindblad
SSU Ilona Salonen
VL Nina Ekholm Fry

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 12 februari 2010 beslutit att;

-

ordna rundvandringar i Kårhuset i Åbo för utbytesstuderande och reservera max 20€ för
ändamålet från budgetposten utrikes.

-

Dela ut Ros istället för ris. Ett pressmeddelande om priset publiceras 18.2.

-

utnämna en person till International Teacher of the Year.

-

bevilja 10 timmar mentormedel åt Leon Jansson för mentorering i grundkurs i hebreiska
(583300.0).

-

föreslå Maja Kevin och Ulrika Forss som ordinarie och Alexandra Furu och Janni Lindholm
som suppleanter till kundkommittén för mandatperioden 12.2 2010 – 31.12 2012 eller så
länge restaurangavtalet med ISS är i kraft

-

utlysa ansökningstiden för Errores till onsdagen 10.3 kl 15.00. Intressenmälningar ska
göras skriftligen till stua-karen@abo.fi. Förutom de sedvanliga informationskanalerna
kommer också alla styrelsen att vara i kontakt med sina fadderföreningar för att
marknadsföra möjligheten och aktivt sondera fram intresserade kandidater. StuA MäkiHokkonen tar huvudansvaret för att sonderingen görs.
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-

Godkänna principerna för utdelandet av specialföreningsmedel och projektmedel.
Styrelsen lediganslår 5100 euro specialföreningsmedel för att utdelas för ÅAS
specialföreningar och 1550 euro projektmedel för att utdelas för ÅAS specialföreningar och
grupper av kårmedlemmar. Ansökningstiden för projektmedel avslutas onsdagen den 17
mars klockan 15.00.Ansökningstiden för specialföreningsmedel avslutas den 22 september
klockan 15.00.

-

Ingen deltar i Teknologföreningens 138:e årsfest. StuA Mäki-Hokkonen skickar en hälsning
till Teknologföreningen med anledning av deras 138:e årsfest.

-

Ingen deltar i Lex ry:s XLIX årsfest. StuA Mäki-Hokkonen skickar en hälsning till Lex ry
med anledning av deras XLIX årsfest.

-

StuA Mäki-Hokkonen och HAA Kallio deltar i Nyländska Nationens LXXIV årsfest.

-

SAA Uuttu deltar i seminariet ”Sitä on ruvettu ajattelemaan” – Seminaari alkoholista
opiskelijakulttuurissa 9.3 i Helsingfors

-

Utse HAA Kallio som ÅAS:s representant till Åbo svenska föreningsråd r.f:s årsmöte.

Enligt uppdrag,
GS Pirttimaa

