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Tid:    fredag 5.3.2010 kl. 9.00 
Plats:    Åbo: Kårens vind 
   Vasa: Havtornen 
 
 
Närvarande 
medlemmar:  SO Daniela Sund 

VO Janni Lindholm 
  HAÅ Matias Kallio 

HAV Jonna Lindqvist 
Soca Anette Uuttu  
StuA Lasse Mäki-Hokkonen 
 

Övriga 
närvarande:  GS Anniina Pirttimaa 
  HS Petra Lindblad 

SSU Ilona Salonen 
IS Matias Dahlbäck 
VL Nina Ekholm Fry 

 

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 5 mars 2010 beslutit att; 
 

- Fastställa ÅAS’ bokslut för år 2009. 
- Lediganslå platsen som redaktör för kårkalendern 2010-2011. 
- Informations- och redaktionsutskottets medlemmar i Vasa under VO Lindholms ledning 

fungerar som representanter i arbetsgruppen för avtal angående annonsering av 
studierabatter. 

- Förlänga ansökningstiderna för studentrepresentantplatserna i PF:s ledningsgrupper till 
11.3. 

- Lediganslå två studentrepresentantplatser jämte suppleanter i 
internationaliseringsgruppen i Vasa för mandatperioden 1.4.2010-31.12.2012. 

- Lediganslå tre studentrepresentantplatser jämte suppleanter i nämnden för 
gemensamma funktioner för mandatperioden 29.3.2010-31.12.2012. 

- Godkänna och publicera ÅAS’ uttalande om UVM:s strategi för utbildningsexport. 
- Återremittera ärendet om ordnande av anti-rasism seminarium till MiBi-utskottet. 
- Socialpolitiska utskottet ordnar påskäggsjakt i Åbo och Vasa 31.3 och för ändamålet 

reserveras 20 euro från budgetposten socialpolitik. 
- Tillsammans med SHVS arrangera en kurs i akut första hjälp 23.3. Kursen erbjuds åt 

specialföreningarnas styrelsemedlemmar. 
- Ordna föreningsträffar i Vasa i april månad och reservera 54 euro för ändamålet från 

budgetposten resor samt inkvartering. 
- Reservera 157,50 euro från budgetposten studenttraditioner för införskaffandet av ny 

mikrofon och elsladd till mixerbord. 
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- Ge Österbottniska Nationen tillstånd att deras fanvakter och –bärare får använda 
studentmössa under deras årsfest 6.3. 

- SO Sund tackar Svenska Teatern för deras inbjudan till teaterkväll och meddelar att 
tyvärr kan ingen från ÅAS delta denna gång. 

- SAA Uuttu och StuA Mäki-Hokkonen deltar i Dendriticum r.f:s vårbal. 
 
 
Enligt uppdrag, 
IS Dahlbäck  


