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Tid:  Fredag 5.11.2010 kl. 9.00 
Plats:  Åbo: Kårens vind, Vasa: Havtornen 

 
Närvarande  
medlemmar: SO Daniela Sund 

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

Övriga 
närvarande: GS Anniina Pirttimaa
  IS Matias Dahlbäck 
  HS Petra Lindblad 

  SSU Ilona Salonen 
  VL Marcus Beijar 

Projekt.sek. Anna-Kajsa Blomqvist 
 

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

- Ordna verksamhetsplansworkshop i Åbo och Vasa och reservera 30 euro för traktering ur budgetposten 
Styrelsens projekt. 

- Konstatera att Eetu Simpanen anställts som projektsekreterare för den kommunalpolitiska rapportens 
sammanställning 

- Godkänna kårkalenderredovisningen och fastställa kårkalenderredaktörens arvode till 2628,72 euro. 
- Köpa fyra stycken stolar modell Axia 2 från Martela och fyra datorskärmar, Acer 22” Vss3WE från BPC 

Solutions, samt två datorskärmar Acer 22” V223WE från Multitronic, samt reserverar sammanlagt 83,64 euro 
ur budgetposten ADB anskaffningar samt reparation för ändamålet. 

- Reservera 1179,11 euro för deltagande i FSF:s förbundsdagar ur budgetposten FSF Förbundsdagar. 
- Fastställa vinnarna i tävlingarna för bästa hemsida och bästa medlemstidning bland ÅAS specialföreningar 

enligt Informations- och redaktionsutskottets förslag. För  gravering av vandringspris reserveras 30 euro från 
budgetposten Informationsverksamhet. 

- Välja Jonna Lindqvist till studentrepresentant i arbetsgruppen för utveckling av studerandestöd vid Åbo 
Akademi i Vasa. 

- Förlänga ansökningstiden för studentrepresentantplatsen till arbetsgruppen för uppdatering av PF:s 
verksamhetshandbok till 11.11.2010. 

- Välja Lasse Mäki-Hokkonen till studentrepresentant i arbetsgruppen för utrymmen och fysisk arbetsmiljö för 
mandatperioden 5.11.2010-31.3.2011. 
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- Välja Linda Bäckman till studentrepresentant i arbetsgruppen för grundutbildning och livslångt lärande för 
mandatperioden 5.11.2010-31.3.2011. 

- Välja Petra Lindblad till studentrepresentant till arbetsgruppen för kvalitetshantering för mandatperioden 
5.11.2010-31.3.2011. 

- Utreda möjligheten att skriva ett ställningstagande till ÅA:s ledning om utveckling av MinPlan i samarbete 
med personalen vid ÅA. 

- Högskolepolitiska utskottet på ett möte bör diskutera införandet av systematisk studentrespons i Åbo och 
Vasa. 

- Välja Niclas Jern som ordinarie och Yu Guopeng som suppleant till direktionen för Åbo datatekniska 
forsknings- och utbildningscentrum (TUCS) för mandatperioden 1.1.2011-31.12.2013. 

- Skicka in en insändare om rektors beslut gällande ÅA:s antagningsplan 2011. 
- Ordna ett informationstillfälle i Vasa, 30.11, om studentenkäten i Vasa. För ändamålet reserveras 8 euro från 

budgetposten Högskolepolitik. 
- Välja SSU Ilona Salonen till ÅAS representant i tillgänglighetsnätverket för högskolorna i Åbo. 
- Ordna en blodgivningskampanj i samarbete med Blodtjänst i Vasa vecka 45. 
- Marknadsföra en stresshanteringskurs som ordnas i Vasa, samt boka utrymmen i Havtornen för ändamålet. 
- Anteckna diskussion om ÅAS eventuella stödmedlemskap i Seta rf till kännedom. 
- Reservera 300 euro för arrangerande av Glöggrundan 26.11 i Åbo och ytterligare 300 euro ifall att det behövs 

mera än en buss från Vasa, för en total summa av 600€, från budgetposten Studenttraditioner. 
- Ordna Halarkramen 10.11.2010 i Vasa i samarbete med Studerandekåren Novium och Studerandeföreningen 

vid Svenska Handelshögskolan samt Fontana. 
- Skicka en hälsning till Merkantila Klubben r.f. med anledning av deras LXXXII årsfest. 
- SO Sund, SAV Lindholm, SAA Uuttu, HAV Lindqvist, HAA Kallio, och StuA Mäki-Hokkonen deltar i Luciabalen 

13.12. 
- SO Sund, SAV Lindholm, SAA Uuttu, HAV Lindqvist, HAA Kallio, och StuA Mäki-Hokkonen deltar i Grodornas 

afton 14.12. 
- StuA Mäki-Hokkonen, SAA Uuttu och GS Pirttimaa deltar i TYY:s 88. årsfest. 
- IS Dahlbäck skickar en hälsning till Ekenäs Kåravdelning r.f. med anledning av deras fjärdeårsfest. 
- HAA Kallio skickar en hälsning till Arcada studerandekår med anledning av deras XIII årsfest. 
- SO Sund skickar en hälsning till HUS med anledning av deras 142. årsfest. 
- SO Sund deltar i Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f:s 87:e årsfest. 
 
 

 
Enligt uppdrag, 
IS Dahlbäck 
 


