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Tid:
Plats:

Torsdagen den 18.3.2021 kl. 10.00
Kårens Vind, Åbo samt via Zoom

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.3.2021 beslutat att:
•

godkänna personalförmånerna för år 2021;

•

godkänna redogörelsen för verksamhetsåret 2020 med de korrigeringar som föreslogs på möte;

•

anteckna den ekonomiska rapporten per 28 februari 2021 till kännedom;

•

införskaffa mötesmikrofon enligt förslag i bilaga, och budgetera 150€ för ändamålet från
budgetposten för IT-anskaffningar;

•

godkänna miljöguiden samt att utdela den i elektronisk format till ÅAS specialföreningar;

•

skapa en tidslinje till Elevatorgången, samt att reservera 360€ för ändamålet från budgetposten
”kansli trivsel” och att befullmäktiga SEV Amanda Ehn att genomföra projektet och att
underteckna avtalet med Österbottens Museiverk för användning av deras bilder;

•

att bordlägga ärendet om beställning av halarmärken inför kommunal- och kårval 2021;

•

styrelsemedlem Lundström tillsammans med GS Öberg och KOM Saloniemi utarbetar ett utkast
för samarbetsavtal med Turun Sanomat, vilket sedan godkänns på styrelsemöte;

•

välja Linda Ilolander till studentrepresentant till studerandeforum för arbetsforum, samt
förlängde ansökningstiden för de två resterande platserna fram till 31.3.2021;

•

förlänga ansökningstiden för suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen fram till
31.3.2021;

•

välja Måns Wikström till FHPT-suppleant till grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi;

•

välja studentrepresentanter till FSE:s genomströmningsarbete enligt följande; till styrgruppen
Niklas Grönholm, till arbetsgruppen för ekonomiutbildningen Ida Wikman med Ramses Paalanen
som suppleant, till arbetsgruppen för juridikutbildningen Fanny Jonasson med Emma Långström
som suppleant och till arbetsgruppen för samhällsvetenskaplig utbildning Demitra Ahlskog med
Sara Storbäck som suppleant;

•

lediganslå priset Ros istället för ris, samt att 100,00 euro reserveras för ändamålet från
budgetposten för intressebevakning;

•

inte delta i Röda Korsets webbinarium, men marknadsförde det åt sina specialföreningar;

•

skicka en skriftlig hälsning åt Åbo Nation vid Helsingfors Universitet, med orsak av deras årsfest.
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Åbo 18.3.2021
Enligt uppdrag
GS Öberg
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