ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR
STYRELSEMÖTE 13/10
BESLUTSLISTA

Tid:
Plats:

fredag 16.4.2010 kl. 9.00
Åbo: Kårens vind, Vasa: Havtornen

Närvarande
medlemmar:

SO Daniela Sund (förhindrad)
VO Janni Lindholm
HAA Matias Kallio
HAV Jonna Lindqvist
SAA 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 16 april 2010 beslutit att;
-

-

-

Styrelsen kan skicka styrelsemedlemmar eller medlemmar till sekretariatet till Vasa eller
Åbo utan skiljt styrelsebeslut. Resorna godkänns av generalsekreteraren.
Kansliets vårdagar arrangeras i Aurinkolahti 10-11.5. För vårdagarnas kostnader
reserveras 150 euro från budgetposten Välmående samt 350 euro från budgetposten
Styrelsens allmänna medel. Resekostnader tillkommer.
Reservera 1100 euro för inköp av bärbar dator samt väska till denna från budgetposten
ADB inskaffningar samt reparation.
Styrelsen bjuder in fullmäktige till diskussiontillfälle kring riksdagsvalsteman 26.4 kl. 13.
Skicka en insändare till MfÅA om sommarstudier.
Skicka en insändare till HBL om inträdesprov.
Reservera 425 euro för busstransport från Åbo till demonstrationen i Helsingfors 21.4
från budgetposten Styrelsens allmänna medel.
Tillsammans med TYY ordna ett tillfälle för banderollfixande inför demonstrationen och
för ändamålet reservera 50€ från budgetposten Högskolepolitik.
Ordna en tävling för specialföreningarna för flest deltagare till demonstrationen, samt
att det förening som vinner tävlingen får använda Marlirummet en gång utan att avlägga
kansliavgiften.
Reservera 650 euro från budgetposten Styrelsens allmänna medel för att betala tågbiljetter
för de kåreniter som deltar i demonstrationen från Vasa.
Befullmäktiga Mats Biström som representant för ÅAS i SHVS delegation under
delegationens möte 11.5
Genomföra en kondomkampanj och reserverar 500 euro för ändamålet från
budgetposten Socialpolitik.
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Enligt uppdrag,
IS Dahlbäck

Ordna wappicknicken och reservera 100 euro från budgetposten Studenttraditioner för
ändamålet. Beslutet verkställs ifall Åbo stad ger studentkåren lov att använda sig av ett
alternativt område då den traditionsenliga platsen tyvärr är utsatt för saneringsarbete.
Göra en studieresa till Danmark och reservera max 850 euro egna medel från
budgetposten Styrelsens allmänna medel. Studentkåren söker om ytterligare externa
medel för att minska de egna kostnaderna.
Delta i arrangerandet av Amazing Vaasa och marknadsföra evenemanget för sina
medlemmar.
Inbetala 10 euro till ÅA:s medelinsamling för att fira förvaltningsdirektör Timo Bäckmans
50-årsdag, samt att SAV Lindholm och VL Ekholm Fry deltar i uppvaktningen tisdagen
20.4.
I mån av möjlighet delta i presentationen av slutrapporten från projektet ”Ett levande
centrum i Åbo” måndagen 19.4.

