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BESLUTSLISTA 1/23 

Tid:    Torsdagen den 18.1.2023 kl. 9.00  

Plats:    Lena, samt via Zoom

 

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.1.2023 beslutat att: 

• fördela ansvarsområden enlgit följande; 

o Casimir Ruohomaa: Högskolepolitik (nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo 

o Kajsa Viitamäki: Socialpolitik (nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), 

Åbo 

o Leia Boullenger: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och 

gulnäbbsverksamhet), Åbo 

o Amanda Byskata: Internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbete, Åbo 

o Pernilla Bagge: Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och företagssamarbete, Vasa 

o Vanessa Björklund: Studentkultur (evenemang, specialföreningar, tutor- och 

gulnäbbsverksamhet) och internationella ärenden, Vasa 

o Lina Sjöberg: Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer) och kommunikation, 

Vasa. 

• godkänna ÅAS principer för ÅAS representation enligt diskussion, samt att årsfestgåvorna 

doneras till Mieli r.y; 

• 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. 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; 

• beställa skjortor med ÅAS, Kårkaféernas samt SÅAs logo åt styrelsen. Kostnaderna tas från 

budgetposten för PR- och marknadsföring, och GS & SO & VO befullmäktigas att tillsammans 

godkänna offerter; 

• välja Mattias Eriksson och Rasmus Bergfolk till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen 

i Vasa; 

• välja Kajsa Viitamäki till styrgruppen för ÅA:s leningsgrupp för hållbarhet; 

• ordna specialföreningsutbildning under vecka 7 på båda orterna; 

• ordna årsfesten 23 september 2023 i Vasa; 
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• SO Nordman, FO Latvala, styrelsemedlem Byskata och styrelemedlem Boullenger deltar i 

Kemistklubbens 100-årsfördelsedagsbjudning 19.1; 

• ingen deltar i ”Veganismi – kestävän tulevaisuuden mahdollistaja”- evenemanget; 

• tacka för inbjudan och skicka en hälsning till Ex Tempores årsfest; 

• styrelsemedlem Ruohomaa deltar på ÅSLs XC-årsfest; 

• tacka för inbjudan och skicka en hälsning till Filicia r.f; 

• styrelsemedlemmarna Sjöberg och Bagge deltar i VYYs årsfest, samt att ÅAS undantagsvis 

står för två årsfestbiljetter; 

• Boullenger deltar i SHS CXIV årsfest;  

• notera OYYs save the date-kortet till kännedom; 

• tacka för inbjudan och skicka en hälsning till TLK rf; 

• tacka för inbjudan och skicka en hälsning till Medicinarklubben Thorax, samt att 

• tacka för inbjudan och skicka en hälsning till JYY. 

Åbo 20.1.2023 

 

Enligt uppdrag 

GS Gustafsson 


