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BESLUTSLISTA 4/22 

Tid:    Onsdagen den 24.2.2022 kl. 9.00  

Plats:    Kårens Vind, Åbo samt via Zoom

 

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 24.2.2022 beslutat att: 

• konstatera att GS Julin har namntäckningsrätt, i enlighet med ÅAS stadgar; 

• bevilja GS Julin rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats 

till ÅAS; 

• bevilja GS Julin användarrättigheter till ÅAS intressesektorns bankkonton fr.o.m. 21.2.2022; 

• bordlägga ärendet om införskaffande av ny dator till en styrelsemedlem; 

• anteckna till kännedom ÅA:s remissbegäran på förslaget på ÅA:s fastighetsplan; 

• anteckna kommentarerna till FSF:s riksdagsvalsprogram till kännedom; 

• lediganslå uppdraget för studentrepresentant till ÅSFR:s styrelse; 

• fastställa kostnadsfördelningen mellan G40K-gruppen enligt STYLA-formeln; 

• förlänga ansökningstiden till 8.3 för uppdraget i svenska lärarhögskolans stiftelsens (Lärkans) 

delegation; 

• välja styrelsemedlem Sjöskog till arbetsgruppen för öppna lärresurser; 

• välja styrelsemedlemmarna Djupsund och Pakarinen som representanter till studerandeforum; 

• välja Amanda Byskata till Errores chefredaktör; 

• förlänga ansökningstiden till årsfestmarskalkuppdraget och avvakta beslutet om att avboka 

årsfesten; 

• anteckna blodgivningen i Åbo till kännedom; 

• fastställa datum för evenemanget Omstart samt fortskrida med planeringen; 

• ordna ”Get to know the Union” och reservera 20 euro för fika till evenemanget; 

• Gastro, Vsf Motion och Pedactus får skriva avtal till Föreningskansliet i Vasa; 

• reservera 100 euro för 1. och 2. Platsens priser för Fastlaskiainen i Åbos frågesport; 

• använda sig av Rajupajas tjänster under Wappen 2022; 

• VO Östman deltar i Kleios årsfest; 

• Tacka Åbo Nation för inbjudan till deras årsfest; 

• styrelsemedlem Andersson deltar i Ex Tempores årsfest; 

• SO Granroth och styrelsemedlem Djupsund deltar i Thorax årsfest, samt att ÅAS undantagsvis står 

för en deltagaravgift; 

• VO Östman representerar ÅAS på DaTes årsfest; 
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• VO Östman och styrelsemedlem Andersson besluter själva hur de gör med sina anmälningar och 

eventuellt deltagande i JYYs årsfest; 

• tacka Tuhatkunta för inbjudan till deras årsfest; 

• notera Vocalis 13:e verksamhetsårets Save the date och besluta om eventuellt deltagande när 

inbjudan kommer 

• styrelsemedlemmarna Lahtinen och Sjöskog representerar ÅAS under SSHVs styrelsesitz; 

• styrelsemedlemmarna Djupsund och Lahtinen deltar i TSFs årsfest 

 

Åbo 24.2.2022 

 

Enligt uppdrag 

GS Julin 


