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Tid:  Fredag 3.12.2010 kl. 9.30 
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 3 december 2010 beslutit att; 
 

- Anteckna till kännedom årsfestutskottets redovisning för årsfesten 2010 till kännedom och bevilja 
ansvarsfrihet för årsfestkommittén. 

- Donera julkortspengarna, 30,00 €, till Natur och Miljö – ett renare hav. 
- Inte arrangera skilda arbetsintervjuer för de sökande utan anställa Markus Heikkilä till kanslisekreterare för 

ÅAS med ett tillsvidare giltigt avtal fr.o.m. 3.1.2011. 
- Kalla Heidi Hietala på intervju för moderskapsvikariatet som socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden 

vid ÅAS. 
- Studentkårens kansli i Vasa fr.o.m. 3.1.2011 övergår till öppethållningstiderna 12.00-15.00 varje vardag. 
- Meddela ÅA att ingen studentrepresentant till arbetsgruppen för uppdatering av PF:s verksamhetshandbok 

har hittats. En ny lediganslagning kommer på våren. 
- Bevilja 20 timmar mentormedel åt Zacharias Fjellander för grundkursen i nytestamentlig grekiska. 
- Dela ut 400€ i internationaliseringsmedel åt ESN i Vasa. 
- Delta i arrangerandet av Welcome Party, som går av stapeln 12.1.2011 på Klubi i Åbo. 
- Reservera 318€ ur budgetposten Resor samt inkvartering och 509€ ur budgetposten Styrelsen och FO 

representation för besök till Stockholms Universitets Studentkår och en träff med Sveriges förenade 
studentkårer samt deltagande i Stockholms Universitets Studentkårs Luciabal och Grodornas Afton. 

- Förlänga tiden för uppgivande av kontouppgifter för utdelningen av specialförenings- och projektmedel till 
8.12.2010 för Nyländska Klubben, Infå, Homoglobiini, Anomi, Studentmissionen i Vasa samt Karin Rosenberg 
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och Ann-Louis Ahrenberg i och med att dessa inte nåtts av budet om utdelningen. Redovisningstiden för 
dessa förlängs även till 28.2.2011. 

- Delta i självständighetsdagens fackeltåg i Vasa. 
- Bevilja lov att bära studentmössa för styrelsen och de kårmedlemmar som deltar i självständighetsdagens 

fackeltåg i Åbo och Vasa. 
 

 
 
 

 
Enligt uppdrag, 
IS Dahlbäck 
 


