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Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 15 oktober 2010 beslutit att; 

 Erbjuda platsen som projektsekreterare för studenttraditioner och specialföreningsservice i Vasa åt 
Anna-Kajsa Blomqvist. 

 Skriva ett brev till ED med begäran om finansiering av inköp av datorskärmar och arbetsstolar till 
styrelsens utrymmen i Åbo.  

 Dela ut projektmedel hösten 2010. Summor och instruktioner för redogörelse kungörs på ÅAS webbplats. 
 Dela ut specialföreningsmedel 2010. Summor och instruktioner för redogörelse kungörs på ÅAS 

webbplats. 
 Föreslå Lasse Mäki-Hokkonen som studentrepresentant i ÅA:s arbetsgrupp för utveckling av delstrategi 

med rubriken externa relationer. 
 Lediganslå en studentrepresentantplats och en suppleantplats i examensnämnden för Åbo Akademi för 

en mandatperiod som omfattar behandlandet av det ärende som nu inkommit till examensnämnden.  
Ansökningstiden utgår 21.10. kl. 15.00. 

 Lediganslå platsen som studentrepresentant i direktionen för Åbo datatekniska forsknings- och 
utbildningscentrum (TUCS), ansökningstiden utgår 4.11.2010 kl. 15.00. 

 Välja Jona Granlund och Vaula Metso till studentrepresentanter i Åbo-högskolornas hållbarhetsgrupp 
(den s.k. Kekå-gruppen) för mandatperioden 15.10.2010 - 31.12.2011. 

 Skicka brev till ÅA:s ledning om medel för språkundervisning i Vasa, speciellt undervisning i tyska. 
 Skicka utlåtande över OLL:s förslag till stadgeändring, budget 2011, bakgrundsmaterial till budget, 

ekonomiplan på medellång sikt och verksamhetsplan 2011. 
 Skicka ett stödjebrev för inrättandet av en studentprästtjänst på heltid i Vasa. 
 SO Sund och SAA Uuttu deltar i AKAVA:s Kreisi-ilta 19.10. 
 Skicka en hälsning till Soc&Kom med anledning av deras årsfest. 
 SO Sund deltar i Tamy:s  årsfest. 
 HAA Kallio deltar i HumFs årsfest. 
 SSU Salonen om deltar i FSF:s seminarium om studieförmåga 30.11. 
 HAA Kallio deltar i Folktingets Svenska dagen fest i Åbo. 
 HAA Kallio deltar i SF-klubbens spex. 

 
 
Enligt uppdrag, 
HS Lindblad 


