ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR
STYRELSEMÖTE 07/10
BESLUTSLISTA

Tid:
Plats:
Närvarande
medlemmar:

Övriga
närvarande:

Frånvarande:

Fredag 26.2.2010 kl. 9.00
Åbo: ASA Mellanvågen, Vasa: DC:s mötesrum

SO Daniela Sund
HAA Matias Kallio
HAV Jonna Lindqvist
StuA Lasse Mäki-Hokkonen

GS Anniina Pirttimaa
HS Petra Lindblad
SSU Ilona Salonen
VL Ekholm Fry
SAA Anette Uuttu
VO Janni Lindholm
IS Matias Dahlbäck

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 26 februari 2010 beslutit att;
-

reservera 330 euro från posten Styrelsens allmänna medel för tryck av visitkort.

-

föreslå Erika Lähde och Li Andersson som studentrepresentanter till jämställdhetskommittén för
mandatperioden 19.2.2010-31.12.2011.

-

HS Lindblad deltar i Opiskelijan kesä -seminarium 2.3. 2010 i FSF:s utrymmen på Lappbrinken i
Helsingfors.

-

konstatera att studentrepresentantplatser i ledningsgrupperna inom PF har lediganslagits.
Ansökningstiden utgår torsdag 4.3. kl. 15.00. HS kontaktar de tidigare medlemmarna och frågar om
någon vill fortsätta. Styrelsen kontaktar PF-studeranden och ber om hjälp vid sonderingen av
kandidater.

-

bordlägga ärendet om påskäggsjakt i Åbo och Vasa tills socialpolitiska utskottet samlats.

-

ordna ett blodgivningstillfälle i samarbete med Finlands Röda Kors samt utlysa en
blodgivningstävling mellan specialföreningarna där vinnarföreningen får hyra Marlirummet en
gång gratis under år 2010.

-

skicka en insändare om jämnare fördelning av föräldraledigheter och föräldrakostnader till Åbo
Underrättelser, Vasabladet, Studentbladet och meddelanden från Åbo Akademi.
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-

arrangera Trivial Pursuit turnering i Åbo den 17.3 kl 18-23:00 och reservera 30 euro för ändamålet
från budgetposten Studenttraditioner. Styrelsen beslutar även att införskaffa en
engelskspråkigversion av spelet Trivial Pursuit och reserverar 75€ för ändamålet från budgetposten
Styrelsens allmänna medel.

-

gå in för ett samarbete med de andra student- och studerandekårerna i Åbo i publicerandet av en
kommunalpolitisk blogg på Turun Sanomats hemsida. Styrelsen deltar i den fortsatta planeringen i
samarbete med de andra kårerna.

-

HAA Kallio skickar en hälsning till Varsinaissuomalainen osakunta med anledning av deras årsfest.

-

HAA Kallio skickar en hälsning till Humanistiska föreningen med anledning av deras 96:e
födelsedagsfest.

Enligt uppdrag,
GS Pirttimaa

