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Tid:

fredag 23.11.2018 klockan 09:00

Plats:

Vinden, Kåren, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa

Kallade:

SO Ina Laakso
VO Frida Sigfrids
Styrelsemedlem Helmi Andersson
Styrelsemedlem Jutta Maunula
Styrelsemedlem Jonathan Nyström
Styrelsemedlem Andreas Reipsar
Styrelsemedlem Jacob Storbjörk

Övriga kallade: GS Linda Lindholm
SOM Petra Lindblad
IS Matias Dahlbäck
JK Kim Kronlund
SEÅ Markus Heikkilä

442 Mötets öppnande
SO Laakso öppnade mötet kl. 9.02.
443 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är
närvarande. (Åbo Akademis Studentkårs förvaltningsinstruktion 31 §)
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
444 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes som sådan.
445 Meddelanden
TIS DEN 13 NOV.

Tisdagskaffe
GSVD restaurangchefsmöte Gadolinia
Intressebevakningsmöte
VD Biocity/ Mauno o Kåren -Aurum möte
Likabehandlingsbegreppsmöte i Arken / Petra
ED-möte
ÅAS100-info åt ED / JK

ONS DEN 14 NOV.

Hälsoarbetsgruppensmöte
Presidiemöte
SOPOlive
Förberedelse för alumnernas styrelsemöte / SO &
JK
Orka i vardagen
OVVS-styrelsemöte/ Jutta & Jacob
OVVS-medlemsmöte/ Jutta och Jacob
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TORS DEN 15 NOV.

Mehiläinen arbetsplatsbesök
Glöggkalas/ Jutta och Jacob
GSVD Aurummöte, Kåren
Möte gällande framtidens arbetsmarknad /
Andreas, SO, IS
Möte med Tavasthem /SEÅ, tfVD, Anne

FRE DEN 16 NOV.

FSF förbundsdagar
GSVD AUrum-möte, Arken

LÖR DEN 17 NOV.

FSF förbundsdagar
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MÅN DEN 19 NOV.

Styrelsekaffe
Möte med FO om ÅAS100 FMG-JBLMSMÖTE / JK
ÅF-inbjudningarnas postning & ÅF-möte / JK
Framtidens arbetsmarknad

TIS DEN 20 NOV.

Tisdagskaffe
Intressebevakningsmöte
Möte med Camilla (TYEMYY) / JK
Kårsinet intervjuar SO och Lena B / Kåren

ONS DEN 21 NOV.

VD Aurum-möte Arken
Jämställdhetskommittémöte med presentation av
webbpresentation / Petra
Ledningsgruppen
Möte med DJ Sigurd Möller / ÅAS100

TORS DEN 22 NOV.

AURUM-möte VD & IS
Förberedelse inför rektors ledningsgrupp /
Styrelsen
Träff med Johan Berg & SO, ÅA100 festen / JK
Rektorslunch, Kåren
GS & IS på Accountor
Arbetarskyddskommissionen ÅA / Petra
Möte med anne och entreprenörerna / JK
Styrelseutbildningsplanering / Styrelsen, SOM

FRE DEN 23 NOV.

Styrelsemöte
GSVD lunch med ED-medlem J. Kaplin
Bryggmanstiftelsens-möte / JK
Sonderingsmöte / Andreas, Jutta, Matias

Styrelsemedlem Andersson har blivit invald till FSF:s styrelse 2019. Enorm takorganisationsglädje i detta
nu.

Administrativa ärenden
446 Ekonomisk rapport per oktober 2018 till kännedom
Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 311018
Föredragande: GS Lindholm
Styrelsen informeras om intressesektorns ekonomiska läge per den 31 oktober 2018.
Förslag: Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 31 oktober 2018 till kännedom.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen antecknade den ekonomiska rapporten per 31 oktober 2018 till kännedom.
447 Intressesektorns budget och verksamhetsplan för 2019 till fullmäktiges höstmöte
Bilaga 2 – Intressesektorns verksamhetsplan för 2019
Bilaga 3 – Intressesektorns budget för 2019
Föredragande: SO Laakso
Styrelsen har på sitt 22/18 möte godkänt sitt utkast till intressesektorns verksamhetsplan för år 2019. På
samma möte gavs SO Laakso fullmakt att vid behov göra förändringar inför fullmäktiges behandling av den
samma.
Styrelsen har på sitt 25/18 möte godkänt sitt utkast till intressesektorns budget för år 2019. På samma möte
gavs GS Lindholm fullmakt att vid behov göra förändringar inför fullmäktiges behandling av den samma.
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Sedan dess har fullmäktige haft möjlighet att ge sina åsikter om båda dokumenten och justeringar har gjorts
i enlighet med inkomna kommentarer. SO Laakso och GS Lindholm har haft sista handen på handlingarna
och de har nu lämnats in till fullmäktige inför höstmötet 3.12.
Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att intressesektorns budget och verksamhetsplan för 2019
behandlas på fullmäktiges höstmöte 3.12.
SO Laakso föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen antecknade till kännedom att intressesektorns budget och verksamhetsplan för 2019
behandlas på fullmäktiges höstmöte 3.12.
448 ÅAS medlemskap i Europa forum i Åbo r.f.
Bilaga 4 – Stadgar för Europa forum i Åbo r.f. på finska
Bilaga 5 – Stadgar för Europa forum i Åbo r.f. på svenska
Bilaga 6 – Kallelse till Europa forums höstmöte 1.11
Bilaga 7 – Protokoll från Europa forums grundande möte
Föredragande: SO Laakso
Åbo Akademis Studentkår har fått förfrågan om att vara med i föreningen Europa forum i Åbo r.f. I Europa
forum i Åbos stadgars 2 § står följande:
”Föreningens syfte är årligen anordna ett forum för att diskutera Europarelaterade frågor.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
- främja samhällsdebatten om Europa, den Europeiska unionen och dess utveckling, främja det spontana intresset
för europeisk kultur samt förnya och utveckla kunskapen om dessa frågor.
- årligen anordna mindre kultur-, diskussions-, utbildningstillfällen och fester som stöd för forumet
- bedriva informations- och publikationsverksamhet
För att stöda verksamheten kan föreningen anordna medelinsamlingar och lotterier efter att har erhållit
vederbörliga tillstånd för det.”
Ett medlemskap skulle kosta ÅAS 500 € per år. Mera information om föreningen finns i bilagorna.
Det är fullmäktige som beslutar om vilka föreningar eller organisationer ÅAS ska vara medlem i.
Förslag: Styrelsen beslutar om att lämna in en proposition till fullmäktige om att ÅAS ska bli medlem i
Europa forum i Åbo r.f.
SO Laakso föredrog ärendet och föreslog att styrelsen skulle lämna in propositionen till fullmäktiges 1/19
möte.
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Beslut: Styrelsen lämnar in en proposition till fullmäktiges 1/19 möte om att ÅAS ska bli medlem i Europa
forum i Åbo r.f.
449 Lediganslagning av projektkoordinatorsuppdraget för Fastlaskiainen
Bilaga 8 – Annons för projektkoordinator för Fastlaskiainen
Föredragande: SO Laakso
Samarbetsorganet för student- och studerandekårerna i Åbo, Grupp 40 000, ordnar traditionsenligt
Fastlaskiainen på Vårdberget som ett samarbete mellan TUO, Novium, TYY, O’diako och Humako i Åbo på
fastlagstisdagen den 5.3.2019. Till detta bör en projektkoordinator anställas som skulle handha det
praktiska och administrativa arbetet för förverkligandet av evenemanget. Koordinatorns arvode uppgår till
450 €.
Enligt överenskommelse inom Grupp 40 000:s styrgrupp har ansvaret för ordnandet av Fastlaskiainen
landat på ÅAS bord. För evenemanget finns det totalt 2000€ budgeterat inom samarbetet Studiestad Åbo
som finansieras av medel från högskolorna i Åbo samt Åbo stad.
Platsen som projektkoordinator lediganslås på fredag 23.11.2018. Ansökningstiden tar slut 5.12 kl. 12:00,
möjliga intervjuer sker 11.12 varefter styrelsen tar beslut på styrelsemötet 12.12. Alla ansökningar skickas
till so@studentkaren.fi.
Förslag: Styrelsen lediganslår uppdraget som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2019.
SO Laakso föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen lediganslår uppdraget som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2019.
450 Ansökan om ändring av projektmedelsändamål
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
SF-Klubben har skickat in en ansökan på om att få använda utdelat projektmedel på 250 euro till ett annat
projekt än det var tänkt. Det nya projektet skulle innebära att föreningen anskaffar ny idrottsutrustning för
att täcka de behov föreningar har, även anskaffning av första hjälpen medel så som kylpåsar skulle köpas.
Detta ändamål främjar medlemmarnas välmående – vilket var ett av de kriterien som projekten kunde
uppfylla. Styrelsemedlem Nyström har gått igenom ansökan och jämfört den med de ansökningar som inte
blev utdelade projektmedel. SF-klubbens ändamål ses som mer ändamålsenligt än de resterade projekten.
Förslag: Styrelsen besluter att SF-klubben får använda de redan utdelade projektmedlen till det nya
ändamålet.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslutade att SF-klubben får använda de redan utdelade projektmedlen till det nya
ändamålet.
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Högskolepolitiska ärenden
451 Studentrepresentanter till arbetsgrupp för utredning av förutsättningar för en flytt av Vasa
övningsskolas gymnasium från dess nuvarande lokaler till Academill
Föredragande: SOM Lindblad
Dekanus Fritjof Sahlström har den 14.11 2018 i samråd med Vasa övningsskolas ledande rektor Bernt
Klockars fattat beslut om att bilda en arbetsgrupp för att utreda förutsättningar för en flytt av Vasa
övningsskolas gymnasium från dess nuvarande lokaler till Academill. Gruppen består av fastighetsdirektör
Timo Bäckman, ledande rektor Bernt Klockars (ordförande), ämneslärarutbildningsansvarig professor
Michaela Pörn, dekanus Fritjof Sahlström, fakultetskoordinator Anna Smirnoff (sekreterare), samt två
representanter för lärare vid Vasa övningsskolas gymnasium (utses av lärarna senast 28.11 2018), två
representanter för studerande vid Vasa övningsskolas gymnasium (utses av studerande senast 28.11 2018)
och två representanter för studerande vid Fakulteten för pedagogik och Välfärdsstudier (utses av
studerande senast 28.11 2018).
Gruppens uppgift är att under vårterminen 2019 utreda förutsättningar för en flytt. Gruppens arbete skall
vara avslutat inom april 2019. Om utredningen visar att det är skäl att inleda konkret planeringsarbete
tillsätts en eller flera nya grupper för detta innan sommaren 2019.
Anledningen till gruppens bildande är de utbildnings- och forskningsmöjligheter som en närmare
integrering av Vasa övningsskolas gymnasium och verksamheten vid Fakulteten för Pedagogik och
välfärdsstudier förefaller kunna erbjuda, i form av forskningsförstärkning, utbildningsförstärkning och
campusförstärkning. De presenteras kort nedan.
Vasa övningsskolas lärare och studerande behöver ges ytterligare möjligheter till nära kontakt och
samarbete med forskning och utveckling. Lärare behöver ges ännu bättre möjligheter till dagligt samarbete
med pedagogisk forskning och utveckling, ämnesdidaktisk forskning och utveckling och forskning och
utveckling i de ämnen som finns vid Åbo Akademi. Detta är möjligt redan nu, men kunde komma att stärkas
och möjliggöras av vardaglig kontakt och närvaro.
Vasa övningsskolas studerande behöver ges ytterligare möjligheter till nära kontakt och samarbete med
vetenskapligt arbete och innehåll. Särskilt aktuellt är detta i och med den nya gymnasielagen, som ger
möjligheter till kurssamarbete mellan gymnasiet och tredje stadiets utbildningar, med upp till 20 sp
grundstudier på universitetsnivå som en del av gymnasiestudierna. Detta är möjligt också med nuvarande
lösning, men kunde komma att stärkas och möjliggöras av vardaglig kontakt och närvaro. FPV:s
ämnesdidaktiska och ämnesbaserade forskning kunde också komma att stärkas av den större samlade
campusvolym som ytterligare kolleger inom det egna området skulle innebära. Av särskild vikt och betydelse
är dessa möjligheter för ämnen och ämneshelheter med begränsad personal och begränsad nuvarande
volym av studerande.
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Flytten kunde också möjliggöra en utveckling av samarbetet mellan Vasa-högskolornas språkcenter och
deras språkutbildningar, och det utbud av utbildning i främmande språk som ges vid Vasa övningsskolas
gymnasium. Detta samarbete kunde möjliggöra ett bredare och starkare utbud i främmande språk för både
studerande vid universiteten och högskolor, och stärka regionens kompetens och utbud i främmande språk.
Det är också sannolikt att det finns oförutsedda synergier och samarbeten som en konsekvens av ett
kommande samarbete. De dokumenterat positiva erfarenheter av motsvarande lösningar som finns av
campussamarbete mellan övningsskola och universitet Tammerfors, och mellan gymnasium och universitet
i Esbo, är ytterligare anledning till att utreda förutsättningar för motsvarande i Vasa.
Platserna lediganslås med en sista dag för intresseanmälan 27.11.
Förslag: Styrelsen befullmäktigar SO Laakso och VO Sigfrids att välja två studentrepresentanter från FPV
till arbetsgruppen.
SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade varför det endast är FPV:s studerande som kan vara i
åtanke, då de inte är den enda fakulteten som påverkas. SO Laakso meddelade att hon kontaktar dekanus
Sahlström om den här frågan. Styrelsen konstaterade att de i det här skedet kan stryka ”från FPV” från
beslutet.
Beslut: Styrelsen befullmäktigade SO Laakso och VO Sigfrids att välja två studentrepresentanter till
arbetsgruppen.
452 Insändare om avgiftsfri utbildning
Bilaga 9 – Insändare om avgiftsfri utbildning
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
En av studentrörelsens viktigaste mål är att jobba för avgiftsfri utbildning. För att lyfta upp läsårsavgifterna
under dagen för avgiftsfri utbildning 30.11, skriver ÅAS tillsammans med några andra studentkårer (Tamy,
TYY, AYY, ISYY) en insändare om avgiftsfri utbildning även för internationella studerande. Insändaren
skickas till tidningar såsom Helsingin Sanomat och Aamulehti. Insändarens botten hittas som bilaga, men
några ändringar kan ännu förekomma. För att se till att insändaren är ändamålsenlig, ges styrelsemedlem
Andersson fullmakt att godkänna det slutgiltiga utkastet för insändaren.
Förslag: Styrelsen beviljar styrelsemedlem Andersson fullmakt att godkänna det slutgiltiga utkastet för
insändaren om avgiftsfri utbildning.
Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beviljade styrelsemedlem Andersson fullmakt att godkänna det slutgiltiga utkastet för
insändaren om avgiftsfri utbildning.
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Socialpolitiska ärenden
453 Utbildning i hållbar utveckling för ÅAS-aktiva under 2019-2020
Bilaga 10 – FSF:s brev om utbildning i hållbar utveckling
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
Finlands Studentkårers Förbund driver ett projekt om hållbar utveckling och global fostran inom sitt
utvecklingssamarbete. Projektet verkställs under 2019–2020 och görs i samarbete med de intresserade
studentkårerna. Projektets mål är att få in ett globalt perspektiv och hållbar utveckling i alla utbildningslinjer
på universiteten; ett av lärandemålen för utbildningslinjerna ska alltså vara att den studerande kan
behandla frågor ur ett globalt perspektiv och vet hur hållbar utveckling inom den egna branschen fungerar.
ÅAS beslöt under början av året att inte fullskaligt delta i projektet, eftersom resurserna inte räcker till. Det
finns dock en möjlighet att via projektet få en utbildning i hur man bör lobba för att få in perspektivet om
hållbar utveckling i lärandemålen på universitetet. Utbildningen är riktad till studentkårsaktiva,
studentrepresentanter och personal. Utbildningen hålls under 2019 eller 2020 och kostar 35e för
studentkårerna. Mera information finns i bilagan. Intresse för att delta i utbildningen ska anges till FSF
senast 3.12.
Förslag: Styrelsen beslutar att delta i FSF:s utbildning inom projektet för hållbar utveckling och global
fostran.
Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslutade att delta i FSF:s utbildning inom projektet för hållbar utveckling och global
fostran.

Inrikesärenden
454 Julgröt på Kåren – 12.12
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
På mötet 28/18 bestämdes det att ÅAS ordnar traditionsenligt glögg på Kansliet. Efter detta har dock
Restaurang Kåren kommit med förslaget att tillsammans istället ordna ett tillfälle för Julgröt på morgonen
den 12.12. Det skulle bjudas på gröt, glögg och pepparkakor. Restaurangen skulle stå för kostnaderna så
inga kostnader uppstår för ÅAS. I gentjänst bjuder vi in våra samarbetspartners i både ÅAS och Kårkaféernas
namn.
Förslag: Styrelsen beslutar att ordna Julgröt den 12.12 tillsammans med Restaurang Kåren.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslutade att ordna Julgröt den 12.12 tillsammans med Restaurang Kåren.
455 Julglögg i Havtornen – 13.12
Föredragare: Styrelsemedlem Maunula
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
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Åbo Akademis Studentkår har haft som tradition att bjuda in sina närmaste samarbetspartners och
intressenter på julglögg till Havtornen för att tacka för det gångna året. Också det inkommande årets
kårstyrelse brukar delta och assistera med de praktiska arrangemangen kring julglöggen.
Datumet för julglöggen kommer att vara 13.12 klockan 15.00–17.00 i Vasa
Förslag: Styrelsen beslutar att ordna Julglögg den 13.12 i Vasa. Julglöggen bjuds av ISS, och medför inga
kostnader för ÅAS.
Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslutade att ordna Julglögg den 13.12 i Vasa. Julglöggen bjuds av ISS, och medför inga
kostnader för ÅAS.

Internationella ärenden
456 Glögg at Kåren with international master’s degree students (tidigare återremitterat ärende)
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
Internationella magisterstuderande har dåliga möjligheter att påverka sin egen utbildning, med tanke på
att de sällan finns representerade inom universitetets organ. ÅAS vill därför bjuda in dem till Kåren för att
prata om intressebevakning samt studierna och tjänsterna i Åbo under lite julglögg.
Tanken är att styrelsemedlem Helmi Andersson samt studentombud Petra Lindblad är på plats under
evenemanget. Under evenemanget hålls också en workshop av tutorerna Laura Brännkärr och Uruj Sarwar
Hussain. Evenemangets kostnader består av glögg och pepparkakor, och lär inte överstiga 12 €.
Glöggstunden ordnas i december, måndagen den 10.12.
Förslag: Styrelsen beslutar ordna ”Glögg at Kåren with international masters degree students” i Åbo,
måndagen 10.12. Evenemangets kostnader tas från budgetpost 10-3900, styrelsens projekt.
Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet. SO Laakso föreslog en höjning av budgeterade medel till 30 €.
Detta omfattades av styrelsen.
Beslut: Styrelsen beslutar ordna ”Glögg at Kåren with international masters degree students” i Åbo,
måndagen 10.12. Evenemangets kostnader, max 30 €, tas från budgetpost 10-3900, styrelsens projekt.

Studenttraditionsärenden
457 Självständighetsdagens fantåg till hjältegravarna 6.12
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
På självständighetsdagen 6.12 är det tradition att Studentkåren går till hjältegravarna med sin fana och tar
med sig sina specialföreningar som har möjlighet att komma. Fantåget är gemensamt med alla Åbos
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student- och studerandekårer. Vid gravarna håller styrelseordföranden/fullmäktigeordföranden för TYY och
ÅAS tal. Busstransport ordnas tillbaka till kårhusen för samtliga deltagare.
Klockan 15:30 samlas vi vid Domkyrkan där ÅUs kör kommer uppträda samt eventuellt bjuds det på glögg.
Fantåget startar kl. 16.15 från Domkyrkan. Studentkåren går med sin fana och ser till att det finns fanbärare
och fanvakter utrustade med studentmössa, handskar och marshalkband.
Kostnader som uppkommer är en krans som läggs ner vid gravgården, lite glögg samt eventuella
busskostnader, som delas mellan TYY och ÅAS. Budget för evenemanget tas upp på ett senare möte.
Förslag: Studentkåren deltar och är delarrangör i fantåget till hjältegravarna 6.12 tillsammans med Åbos
student- och studerandekårer.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.
Beslut: Studentkåren deltar och är delarrangör i fantåget till hjältegravarna 6.12 tillsammans med Åbos
student- och studerandekårer.

Inbjudningar
458 Seminarium: “Tomorrow is shaped NOW” – 26.11
Föredragande: IS Dahlbäck
Som avslutning på sitt 150-årsfirande arrangerar HUS seminariet Tomorrow is shaped NOW måndagen 26.11
i Gamla Studenthuset i Helsingfors.
Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i seminariet.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Ingen deltar.
459 “Ta det som en komplimang” – 29.11
Föredragande: IS Dahlbäck
Udda Syskonskap r.f. arrangerar sin interaktiva teaterhelhet ”Ta det som en komplimang”, som behandlar
sexuella trakasserier i arbetslivet, i Vasa torsdagen 29.11.
Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i föreställningen och informerar om evenemanget i
nästa veckas nyhetsbrev.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Ingen deltar. Men styrelsen kollar om någon från fullmäktige kan delta istället.
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460 Socialdemokratisk ungdoms och SONK:s julglögg – 4.12
Föredragande: IS Dahlbäck
Socialdemokratisk ungdom och SONK arrangerar sin traditionella julglögg tisdagen 4.12 på Siltasaarenkatu
18-20 i Helsingfors.
Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Socialdemokratisk ungdom och SONK:s julglögg.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Ingen deltar.
461 TREYHEM – 4.12
Föredragande: IS Dahlbäck
Den nya studentkåren (TREY) vid det nya universitetet i Tammerfors (TUNI) arrangerar sitt första
evenemang tisdagen 4.12 – TREYHEM.
Mera information på evenemangets webbplats: https://ttyy.fi/treyhem-4-12/
Förslag: Styrelsen skickar en lämplig hälsning till den nya studentkåren och välkomnar Finlands
Tammerfors till de finska universitetsstädernas antal.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen skickar en lämplig hälsning till den nya studentkåren och välkomnar Finlands Tammerfors
till de finska universitetsstädernas antal.
462 FSF:s julglögg – 10.12
Föredragande: IS Dahlbäck
FSF arrangerar sin traditionella julglögg måndagen 10.12 på Lappbrinken 2 i Helsingfors.
Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i FSF:s julglögg.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: SO Laakso och SO 2019 deltar.
463 SU:s julfest – 14.12
Föredragande: IS Dahlbäck
Svensk Ungdom arrangerar sin traditionella julfest, i år på temat ”Midvinterfest bland tomtar och troll”,
fredagen 14.12 på Simonsgatan 8 i Helsingfors.
Sista anmälningsdag är 7.12.
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Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i SU:s julfest.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: VO Sigfrids deltar.

Övriga ärenden
464 Övriga ärenden
SO Laakso meddelade att nästa möte hålls 30.11.
Styrelsemedlem Nyström meddelade att självständighetsmiddagen på Kåren 6.12 ställs in pga. för få
anmälda.
465 Mötets avslutande
SO Laakso avslutade mötet kl. 9.49.

Bilagor
Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 311018
Bilaga 2 – Intressesektorns verksamhetsplan för 2019
Bilaga 3 – Intressesektorns budget för 2019
Bilaga 4 – Stadgar för Europa forum i Åbo r.f. på finska
Bilaga 5 – Stadgar för Europa forum i Åbo r.f. på svenska
Bilaga 6 – Kallelse till Europa forums höstmöte 1.11
Bilaga 7 – Protokoll från Europa forums grundande möte
Bilaga 8 – Annons för projektkoordinator för Fastlaskiainen
Bilaga 9 – Insändare om avgiftsfri utbildning
Bilaga 10 – FSF:s brev om utbildning i hållbar utveckling

Vid protokollet

IS Dahlbäck

Justerat 28.11.2018

SO Laakso
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