ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR
STYRELSEMÖTE 18/10
BESLUTSLISTA

Tid:
Plats:
Närvarande
medlemmar:

Övriga
närvarande:

Tisdag 8.6.2010 kl. 18.00
Åbo: Kårens vind, Vasa: Havtornen

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

GS Anniina Pirttimaa (till 21.00)

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 8 juni 2010 beslutit att;
-

-

-

ÅAS deltar i projektet för uppdatering av Opiskelijan Turku-hemsidan och att ÅAS
händelsekalender kopplas till sida, samt reserverade 100 euro ur budgetposten PR/Marknadsföring
för anställandet av en gemensam projektsekreterare tillsammans med TUO, TYY och Novium.
ingå ett av kårföretagsavtal med Oy Fondis Ab och befullmäktigade SO Sund och GS Pirttimaa att
slutföra förhandlingarna med Oy Fondis Ab.
Den felaktigt återbetalda garantin för Marlirummet kvitteras för hyresgästerna 20.3.2010 med den
innehållna garantin för kårens bastu.
tacka ÅA:s personal med fyra gräddtårtor och reserverade 120 euro för ändamålet från
budgetposten Styrelsens representation.
reservera 71,04 euro från budgetposten Styrelsens representation för kansliets vårfest för
samarbetspartners i Åbo.
reservera 570 euro från budgetposten Inköp av förnödenheter för införskaffning av en ny arbetsstol
till kansliet.
reservera 380 euro från budgetposten Inköp av förnödenheter för införskaffning av muspekdon och
armstöd till HS Lindblads arbetsstation.
anställa Anna Fröberg till gulnäbbskoordinator i Vasa.
anställa Niklas Öster som projektsekreterare för sammanställandet av ÅAS jämställdhetsenkät.
bevilja GS Lappalainen förlängd tjänstledighet fram till 30.9.2010 och konstaterade att fullmäktige
bör fatta beslut om tjänstledighet för den resterande tidsperioden fram till 31.12.2010. Styrelsen
beslöt även att förlänga GS Pirttimaas vikariat till 30.9.2010 och bevilja GS Pirttimaa ledigt utan lön
under augusti 2010.
bevilja GS Pirttimaa rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som
skickats till Åbo Akademis Studentkår under tiden under tiden 1.7-30.9.2010.
förlänga användarrätten till ÅAS konto på Lundo Sparbank för vikarierande GS Anniina Pirttimaa
för tidsperioden 1.7-30.9.2010
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förlänga användarrätten till ÅAS konton på Ålandsbanken för vikarierande GS Anniina Pirttimaa för
tidsperioden 1.7-30.9.2010.
sekretariatet kan förbereda ÅAS förslag till ordensförslag inför självständighetsdagen 2010.
konstatera att Esbjörn Hägerstedt föreslagits som studentrepresentant till Åbo Akademis interna
arbetsgrupp för lärarutbildning för mandatperioden 1.6.2010 – 31.12.2012.
konstatera att följande personer föreslagits till studentrepresentanter i studiestödsnämnden vid
ÅA för mandatperioden 1.8.2010-31.7.2012: Ordinarie: Lasse Mäki-Hokkonen, Sofi Nordmyr, Anette
Uuttu. Suppleanter (som lista i denna ordning): Christian Björkman, Silja Borgarsdóttir Sandelin,
Matias Dahlbäck.
ÅAS deltar i genomförandet av Du är vad du äter-projektet, tillsammans med VYY och SSHV, under
höstterminen 2010 och godkände planen samt budgeten för projektet.
godkänna att SSHV handhar Wasa Students Sports ekonomi, samt antecknade den preliminära
planen för år 2010-2011 till kännedom.
ÅAS låter trycka Gulnäbbsguide 2010 samt Information Guide for International Students, för
ändamålet reserveras sammanlagt 1150 euro. Winbase anlitas för trycket av guiderna. Kostnaderna
fördelas på budgetposterna Gulnäbbsverksamhet samt Utrikesverksamhet. Styrelsen beslöt även att
ordna Gulnäbbsakademin den 23 september i Åbo och den 14 september i Vasa, samt reservera för
ändamålet 330 euro ur budgetposten Gulnäbbsverksamhet
ÅAS gör en marknadsföringsbroschyr och reserverade 1500 euro för projektet, samt beslöt att anlita
Winbase för trycket av broschyren.
översätta jämlikhetsplanen 2010-2012 till engelska. För ändamålet reserveras 70€ ur budgetposten
jämlikhet och 60€ ur styrelsens allmänna medel, sammanlagt 130€ för utbetalning av ett arvode till
Darcy Hurford.
nästa möte hålls måndagen 9 augusti kl. 18.00 och därpå följande möte måndagen 23 augusti kl.
9.00.

Enligt uppdrag,
GS Pirttimaa

