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Tid:
Plats:

Fredagen den 27.9.2019 kl. 09.00
Vinden i Kåren, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa.

Närvarande
medlemmar: SO Anna Oksanen
VO Patrick Schubert
Styrelsemedlem Oliver Back
Styrelsemedlem Veera Julin
Styrelsemedlem Jannica Lindholm
Styrelsemedlem Sara Nordell
Styrelsemedlem Ida Torsell

Övriga
närvarande:

GS Jasmin Öberg
SOM Petra Lindblad
JK Kim Kronlund
SEÅ Markus Heikkilä
SEV Johanna Härus

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 27.9.2019 beslutat att:


anteckna den ekonomiska rapporten per 31 augusti 2019 till kännedom;



personalmiddagen den 24.9. var en rekreationskväll som hör till personalförmåner, och
kostnaderna för maten därmed tas från budgetposten ”Trivsel”;



reservera 70€ för beställning av ÅAS 100 tröjor för personalmedlemmar som än inte haft
sådana, samt att reservera medlen från budgetposten ”PR- och marknadsföring”;



inte sponsorera Tavasthemsbornas halarmärke då det inte hör till Studentkårens allmänna
praxis att sponsorera, men att ta vidare ärendet till ekonomisidan eftersom initiativet anses vara
bra;



nästa års styrelse och personal erbjuds möjligheten att kostnadsfritt delta i Brahebalen som
ordnas den 25.1.2020 på Kåren;



godkänna kommentarerna som sammanställts angående Finlands Studentkårers Förbunds
policydokument, verksamhetsplan och budget, samt att ge delegationen möjlighet att ta
ställning till dessa;



anteckna för kännedom kostnader som uppstår för styrelsens Vasavistelse i transport och
logikostnader samt reservera 150 € för styrelsens rekreationskväll;



att från budgetposten ”Styrelsens projekt” reservera 200€ för ÅAS campus-fika för hösten i Vasa
och Åbo;



hålla en marknadsföringsdag på Instagram där studentprästerna från Åbo och Vasa ges
möjligheten att ta över ÅAS Instagramkonto;
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att skapa en Facebookgrupp för studerade med barn, och undersöka om det finns ett intresse
från de andra svenskspråkiga högskolorna i Finland att samarbeta kring detta;



ge ÅAS stöd till projektet ”Positiv framtidsvägledning i digitala världar”;



ordna ordförandeträff i Vasa den 30.9.2019;



ordna evenemanget “Pop-up i Academill” i Vasa den 1.10.2019;



specialföreningsfrukost ordnas den 3.10.2019 i Havtornen, och att det för evenemanget
reserveras 100 € från budgetpost ”Styrelsens projekt”;



styrelsemedlem Nordell deltar i Kemistklubbens kräftskiva på egen bekostnad;



styrelsemedlem Torsell deltar på N.U.D. r.f.:s årsfest på egen bekostnad;



styrelsemedlem Julin deltar i Åbo Yrkeshögskolas studerandekårs 13:e årsfest;



tacka Nylands Nation för inbjudan till deras Gäddfest;



SO Oksanen, VO Schubert, styrelsemedlem Lindholm, styrelsemedlem Nordell och FO Sola
deltar i Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f.:s XCIV årsfest;



styrelsemedlemmarna Julin och Nordell deltar i Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f.:s XCVI
Kemistbaal;



SO Oksanen och GS Öberg deltar i Åbo Universitets 97:e årsfest.

Åbo 27.9.2019
Enligt uppdrag
GS Öberg
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