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BESLUTSLISTA 5/22 

Tid:    Onsdagen den 10.3.2022 kl. 9.00  

Plats:    Kårens Vind, Åbo samt via Zoom

 

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 10.3.2022 beslutat att: 

• befullmäktiga SO Granroth och VO Östman att skicka in utlåtandet för jämställdhets- 

likabehandlings- och tillgänglighetsplanen; 

• välja Lina Sjöskog till ÅAS representant i SHVS hälsoarbetsgrupp i Vasa och Emma Andersson och 

Petra Lindblad till ÅAS representanter i SHVS hälsoarbetsgrupp i Åbo; 

• lediganslå priset Ros i stället för ris och reservera högst 200 euro för ändamålet från budgetposten 

för intressebevakning; 

• välja styrelsemedlem Djupsund till ÅAS styrelseplats i Åbo svenska föreningsråd rf; 

• välja Pernilla Bagge och Angelina Nyblom som representanter till svenska lärarhögskolans 

stiftelse; 

• grunda en egen elektroniska insamling till förmån för offer av Ukrainakonflikten; 

• ordna specialföreningsmässa på Kåren 11.4.2022; 

• ordna tillsammans med Yle, Brahe Djäknar och Florakören den traditionsenliga Wappen på 

Vårdberget den 30.4.2022; 

• ordna tillsammans med nationerna en Wappmiddag på Kåren 30.4.2022; 

• beställa halarmärken till evenemanget Omstart; 

• ordna specialföreningsmässan 11.4. i Vasa i foajén; 

• lediganslå 10 000 euro i specialföreningsmedel, fastställa att ansökningstiden är 17.3-7.4 och att 

redovisningen skall lämnas in senast 28.11 samt att medlen tas från budgetpost 3651; 

• lediganslå 5000 euro för projektmedel samt fastställa ansökningskriterierna, fastställa att 

ansökningstiden sker mellan 20.3 och 16.4 samt att redovisningen skall skickas in senast 28.11;. 

• retroaktivt betala tillbaka utgifterna för priserna till fastlaskiainen till styrelsemedlem Lahtinen, 

samt notera till kännedom utgifterna för Ahaslides; 

• SO Granroth deltar i En afton i vetenskapens tecken; 

• tacka Humanistiska Föreningen för save the date-kortet till deras födelsedagsmiddag, 

Valborgslunch och Hasselbackfesten; 

• notera inbjudan till ÅUF rf:s vårmöte; 

• styrelsemedlemmarna Pakarinen och Sjöskog deltar i Pampasmaffians 30-årsjubileum; 

• tacka för inbjudan och gratulera Nylands Nation; 

• styrelsemedlem Tommos deltar i Österbottniska Nationens årsfest; 
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• besluta om deltagande på Brahe Djäknars 85-årsjubileum på nästa möte. 

 

Åbo 10.3.2022 

 

Enligt uppdrag 

GS Julin 


