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Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 mars 2012 beslutit att: 
 

- Välja Aino Jalkanen som projektsekreterare för ÅAS studenttraditioner i Åbo 2012; 
- Lediganslå projektsekreterarskapet för ÅAS biståndsvecka 2012 samt reservera 200€ samt 

arbetsavgifter till ändamålet från budgetposten Bistånd. Ansökningstiden börjar fredag 9 mars och 
slutar på onsdag den 21 mars kl. 15.00; 

- Fastställa en uppdaterad version av STYLA-formeln, dvs förhållandet mellan ÅAS och de andra 
student- och studerandekårerna i Åbo som bestämmer hur kostnaderna för gemensamma 
evenemang och projekt fördelas; 

- Ordna skattmästarutbildning för kassörer och andra berörda i specialföreningarnas styrelser, och 
för ändamålet reserveras 61,50€ från budgetposten Inrikes; 

- Lediganslå specialföreningsmedel för år 2012. Ansökan om specialföreningsmedel görs på samma 
blankett som verksamhetsanmälan, som kan laddas ner från ÅAS hemsida eller fås från 
kårkanslierna från och med måndag 12.3 kl. 12.00. Deadline för ansökningar är 30.3 kl. 15.00. 
Styrelsen beslutar om utdelning av medel under april månad. Den totala summan som kan delas ut 
är 5100€. Tyngdpunkter för utdelning av specialföreningsmedel i år är: 

o Deltagande i ÅAS verksamhet, t.ex. utskott, utbildningar, fantåg o.s.v. 
o Extra allmännyttigt program under föreningens jubileumsårs 
o Verksamhet som gynnar studentinflytande vid Åbo Akademi 
o Verksamhet som främjar alkoholfrivillighet 
o Verksamhet som främjar kåreniternas välmående och hälsa 

- Lediganslå projektmedel för våren 2012. Ansökan om projektmedel kan göras av specialförening 
eller grupp av kårmedlemmar. Ansökan görs på en för ändamålet skapad blankett som kommer att 
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finnas tillgänglig på ÅAS hemsida och från kårkanslierna från och med måndag 12.3 kl. 12.00. 
Deadline för ansökningar är 30.3 kl. 15.00. Den totala summan som kan delas ut är 1550€. Styrelsen 
beslutar om utdelning av medel under april månad. Tyngdpunkter för utdelning av projektmedel i 
år är: 

o Integration av utländska studerande och nya studerande 
o Ansökningar som gäller registrering av föreningen 
o Projekt som gagnar kåreniters kondition och allmänt välmående 
o Projekt vilka för närmare och ökar samarbetet med Åbo och Vasa campus 
o Projekt vilka ökar samarbetet mellan specialföreningar eller mellan ÅAS’ och andra student- 

och studerandekårers specialföreningar 
o Projekt som främjar alkoholfrivillighet 

- Miljö- och biståndsutskottet tillsammans med SF-klubben ordnar ett bytestorg i Åbo 14-15.3; 
- Sunde skickar en hälsning till ISYY (Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta) med anledning av 

deras årsfest 17.3; 
- Ingen deltar i Allianssis likabehandlingsforum 26.3 – det är samma datum som ÅAS fullmäktiges 

vårmöte; 
- Stenbäck deltar i Studenthälsas utbildningstillfälle om rusmedel i studentkulturen, ”Tullaan 

viisaammiksi näin? – Päihteet, mieli ja opiskelijakultuurit”, 28.5. 
 
Åbo, 9.3.2012 
 
Enligt uppdrag, 
 
IS Dahlbäck 
 


