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Tid:  Fredag 14.1.2011 kl. 8.00 
Plats:  Åbo: Kårens vind 

 
Närvarande  
medlemmar: SO Zacharias Aarnio 

VO Niklas Kamila 
HAA Taika Lapintie  
HAV Alexandra Furu 
SAA Martina Gardberg 
SAV Ebba Håkans 
StuA Benjamin Rydgren 

Övriga 
närvarande: GS Riina Lappalainen 
  IS Matias Dahlbäck 
  HS Petra Lindblad 

  SSU Heidi Hietala 
  VL Marcus Beijar 
 

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 14 januari 2011 beslutit att; 
 

- Fördela de av fullmäktige fastslagna underansvarsområdena enligt följande: 
o SO Aarnio: Information och Stadsrelationer 
o VO Kamila: Studentansvarig i Vasa 
o SAV Håkans: Miljö och bistånd 
o StuA Rydgren: Marliminister 

- Under 2011, om inget annat meddelas, hålla styrelsemöten på fredagar kl. 9.00, aftonskola på 
torsdagar kl. 14.00. Föredragningar skall vara GS tillhanda senast onsdagar kl. 13.00. Om 
mötesstraff beslutar styrelsen vid ett senare möte. 

- GS kan godkänna intressesektorn i Åbos räkningar och betalningsförpliktelser på upp till 1000 euro 
när det gäller regelbundna löpande utgifter. Styrelsen skall föredra större utgifter än 100 euro till 
styrelsemötet. Styrelsen beslöt också att styrelsen utan skilt styrelsemöte kan skicka högst tre 
representanter till FSF:s sektorträffar. Principer för resekostnader fastställs på nästa styrelsemöte. 

- Frånta Anniina Pirttimaa rättigheten att använda ÅAS bankkonto på Lundo Sparbank. Styrelsen 
beviljade användarrätten till samma konto för GS Riina Lappalainen. VD Backman har kvar sin 
användarrättighet till kontot. 

- Frånta Anniina Pirttimaa rättigheten att använda ÅAS bankkonto på Ålandsbanken. Styrelsen 
beviljade användarrätten till samma konto för GS Riina Lappalainen. VD Backman och KS Heikkilä 
har kvar sina användarrättigheter till kontot. 
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- Anhålla om bidrag från Kulturfonden för Sverige och Finland för ett studiebesök till Sverige. 
- Vikarierande SSU Heidi Hietala representerar ÅAS i SHVS delegation under Monika Antikainens 

föräldraledighet. 
- Välja SSU Hietala och SAA Gardberg till ÅAS representanter i studiesociala arbetsgruppen för år 

2011. 
- Konstatera att platserna i ledningsgruppen för lärcentret lediganslagits med en ansökningstid som 

utgår torsdagen 20 januari 2011 kl. 15.00. 
- Konstatera att platserna i ledningsgruppen för nätstödd undervisning lediganslagits med en 

ansökningstid som utgår torsdagen 20 januari 2011 kl. 15.00. 
- Konstatera att platsen som studentrepresentant i arbetsgruppen för uppdatering av PF:s 

verksamhetshandbok har lediganslagits med en ansökningstid som utgår torsdagen 20 januari 
2011 kl. 15.00. 

- Konstatera att platsen som studentrepresentant och suppleant i examensnämnden lediganslagits 
med en ansökningstid som utgått torsdagen 13 januari 2011 kl. 15.00. 

- Välja Ludvig Forsman som studentrepresentant i examensnämnden, och välja Heidi Hietala som 
Forsmans suppleant. 

- Budgetera 60€ från budgetposten Styrelsens allmänna medel för tryck av visitkort. 
- VO Kamila och StuA Rydgren deltar som ÅAS representanter i marskalk Mannerheims minnesfest 

28.1.2011. 
 
 
 
Enligt uppdrag, 
IS Dahlbäck 


