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

- Lediganslå ställningen som projektsekreterare för studenttraditioner och specialföreningsservice i Vasa 
- Besluta att styrelsen besöker Finlands riksdag 12.10 
- Bevilja mentormedel för kurserna Grundkursen i biblisk hebreiska och Text och gestaltning 
- Förlänga ansökningstiden för studentrepresentantplatsen i utvärderingsgruppen för den virtuella 

inlärningsmiljön vid Åbo Akademi till 21.10 kl. 15 
- Välja Annika Turunen till studentrepresentant i arbetsgruppen för utveckling av studerandestöd vid Åbo 

Akademi i Vasa samt förlänga ansökningstiden för de resterande två studentrepresentantplatserna till 21.10 
kl. 15. 

-  Lediganslå två studentrepresentantplatser i Kekå-arbetsgruppen 
- Skicka ett brev till ÅA-ledningen om medel för preparationskurs för statens stora språkprov i finska 
- Skicka in ett utlåtande över FSF:s förslag till verksamhetsplan för 2011, ändringar i det politiska  

policydokumentet samt det nya policydokumentet 'Utbildning och arbetsliv' 
- Skicka in ett lobbningsbrev för en motionsinstruktörstjänst till Vasa 
- Ordna jämlikhetsutbildning för specialföreningar i Åbo 13.10 och i Vasa 20.10 och reservera 50€ för traktering 

från budgetposten jämlikhet. 
- HAA Kallio och Stua Mäki-Hokkonen deltar i SF-klubbens LXXXV årsfest - 6.11 
- KS Heikkilä deltar i Pulterits 50-års fest – 23.10 
- SAA Uuttu ÖFN:s XLIII-årsfest – 23.10 
- Styrelsen deltar i mån av möjlighet i paneldebatten ”Hur orkar jag som vuxen?” – 11.10  
- SO Sund deltar i diskussionstillfället om studieärenden med Åbo stad med omnejd – 26.10 
- Besluta att Stua Mäki-Hokkonen deltar som ÅAS representant i ÅUF:s höstmöte – 30.10 

 
Enligt uppdrag, 
SSU Salonen 

 


