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BESLUTSLISTA 1/22 

Tid:    Torsdagen den 13.1.2022 kl. 9.00  

Plats:    Kårens Vind, Åbo samt via Zoom

 

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 13.1.2022 beslutat att: 

• fördela ansvarsområden enlgit följande; 

o Erik Östman: Högskolepolitik (nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo 

o Emma Andersson: Socialpolitik (nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo 

o Esther Djupsund: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och 

gulnäbbsverksamhet), Åbo 

o Rudolf Tommos: Internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbete, Åbo 

o Axel Pakarinen: Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och företagssamarbete, Vasa 

o Adam Lahtinen: Studentkultur (evenemang, specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet) 

och internationella ärenden, Vasa 

o Lina Sjöskog: Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer) och kommunikation, Vasa. 

• bevilja GS Öberg tjänstledighet för tiden 1.3.2022-15.3.2023, samt att öppna upp ansökan för en 

vikarierande generalsekreterare för ovanstående period; 

• godkänna principer för ÅAS representation enligt föredragning, samt att årsfestgåvor doneras till 

välgörande ändamål; 

• ÅAS generalsekreterare kan godkänna intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser upp 

till 5000 euro när det gäller regelbundna löpande utgifter samt större summor om dessa 

förorsakats av förpliktelser som ÅAS har genom lag eller tidigare beslut av styrelse eller 

fullmäktige, samt att styrelsen skall föredra sådana utgifter för verksamheten som inte 

budgeterats i samband med preciseringen av verksamhetsplanen och är större än 50 euro till 

styrelsemötet. Inköp av alla slag av styrelsemedlem eller av ÅAS anställd eller till organisationen 

genom uppdrag anknuten person ska alltid meddelas till och godkännas av generalsekreteraren i 

förväg. Styrelsen beslutade också att styrelsen utan ett skilt styrelsebeslut kan skicka högst tre 

representanter till FSF:s sektorträffar; 

• anteckna resereglemente för förtroendevalda till kännedom i enlighet med bilagan; 

• beställa skjortor med ÅAS och Kårkaféerna logo åt styrelsen och SEÅ Häggkvist, samt att 

kostnaderna tas från budgetposten för PR- och marknadsföring, och GS & SO & VO befullmäktigas 

att tillsammans godkänna offerten från Turun Tekstiilipaino då den inkommer; 

• ordna specialföreningsutbildningen den 27 januari via Zoom, samt befullmäktiga GS Öberg och 

SO Granroth att besluta om eventuella arvoden som bör betalas med orsak av utbildningen; 
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• välja Adam Lahtinen till suppleant för Lina Sjöskog, till OVVS; 

• ÅAS 103 årsfest inte ordnas den 19. februari 2022, samt att utreda möjligheten att istället ordna 

årsfesten i Åbo under hösten 2022; 

• Fastlaskiainen 2022 uppmärksammas på distans; 

• utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2022. Sökande kan skicka sin 

intresseanmälan per e-post till kansli@studentkaren.fi. Ansökningstiden tar slut på onsdag 23.2 

kl 15.00; 

• anteckna till kännedom att Vocalis födelsedagsfest den 25.1.2022 blivit inhiberad; 

• anteckna till kännedom att SHS planerar att fira årsfest den 24.2.2022, samt att fatta beslut om 

deltagande i ett senare skede; 

• anteckna Noviums ”Save the date”-inbjudan till kännedom, samt att fatta beslut om deltagande i 

ett senare skede; 

• styrelsemedlemmarna Andersson och Östman deltar i JYY:s årsfest den 26.3, samt att ÅAS 

ersätter kostnaden för en deltagaravgift. 

 

Åbo 13.1.2022 

 

Enligt uppdrag 

GS Öberg 
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