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Styrelsemöte 09/19 | Protokoll

Tid:   onsdag 17.4.2019 klockan 9:00 

Plats:   Kårens vind, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa

Kallade:  SO Anna Oksanen 
VO Patrick Schubert 
Styrelsemedlem Oliver Back 
Styrelsemedlem Veera Julin 
Styrelsemedlem Jannica Lindholm 
Styrelsemedlem Sara Nordell 
Styrelsemedlem Ida Torsell 

 

Övriga kallade: GS Matias Dahlbäck 
SOM Petra Lindblad 
IS Ronja Sandbacka 
JK Kim Kronlund 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Johanna Härus 

172 Mötets öppnande 

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.01. 

173 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 

Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är när-

varande. (ÅAS förvaltningsinstruktion, 31 §) 

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför. 

174 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

175 Meddelanden 

6 APR., LÖR 
Quantums årsfest 
ÅsNa:s årsfest 
 

8 APR., MÅN 
Styrelsekaffe 
Lunchmöte kårsinet @ Kåren / JK 
Pop up I Arken med Kela, Föli e.t.c / Jannica, Petra 
Åbostyrelsen går och träffar rektorsledningsgrupp 
FSF höpo-live / Petra 
Policydokument möte/VO+SOM+FO+SO 
 

9 APR., TIS 
Tisdagskaffe 
Tutorutbildning/ Jannica + SO 
Intressebevakningsmöte 
Org&led ämneskaffe / SO 

 

10 APR., ONS 
Työterveystyöryhmä /Jannica 
IS och GS träffar ÅAs ICT om streaming för 
fullmäktigemöten, Armfelt 
Studentkarnevalen i Åbo: rekognosera 
idrottsplanet / JK 
Möte med TYY angående Lost in Turku/ Sara 
R40K möte /Jannica 
 

11 APR., TORS 
Möte med Mats/hela styrelsen 
Studentkarnevalen i Vasa möte / JK 
Genomgång av Tavasthem med Varpe / VD och 
SEÅ 
Studentkarnevalsmöte med VSF-motion /Ida + JK 
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Planering av strategi inför Europa-valet /Jannica + 
Schubbe 
Möte med nationerna / Veera 
 

12 APR., FRE 
SPF och projektmedel /Veera och Ida 
Tavasthem-granskning med Henry Talvi / SEÅ 
IEB-fails uppräkning till dekanatet / petra 
Möte med Frank/ SO+GS+SEÅ 
Teemaryhmä 4 -möte /Jannica 
ÅAS internationella sektor planerar framtiden/ 
Petra, Sara, Oliver 
Rektorslunch/styrelsen, GS, SOM 
 

13 APR., LÖR 
Vocalis årsfest 
 

14 APR., SÖN 
RIKSDAGSVAL 
 

15 APR., MÅN 
Personalmöte 

Styrelsekaffe 
Möte med Novium&SSHV /Ida 
Studentkarnevalsmöte med VSF-motion /Ida 
 

16 APR., TIS 
Tisdagskaffe 
Intressebevakningsmöte 
Campus sport- möte /Jannica + Schubbe 
Träff med ISTU / Sara 
Träff med Kulturisten /Veera 
Möte med localoca /Veera 
Natalie från Cork presenterar på IÄ / Petra + Sara 
ED-möte 
Utbildning fakultetsrådsstudrep / SOM + invalda 
styrelsemedlemmar 
 

17 APR., ONS 
Styrelsemöte 
Fakultetsrådsmöte /Jannica 
Styrelsekaffe vol 2 för veckan 
Ledningsgruppen 
Möte med Fontana angående 
Studentkarnevalssitz /Ida 

 

Administrativa ärenden 

176 Priciper för ersättning av årsfestdeltagande 

Föredragande: SO Oksanen 

Styrelsen har haft som princip att inte använda medlemmarnas pengar för alkoholinköp, därför föreslås nu 

ett tillägg till principerna för ÅAS representation för år 2019. Huvudprincipen vid årsfestdeltagande är att 

ÅAS betalar en hel årsfestavgift och i fortsättningen skulle denna årsfestavgift bestå av den alkoholfria 

deltagaravgiften ifall en sådan finns. Även i fortsättningen ersätts endast en deltagaravgift ifall flera 

personer deltar och representera ÅAS. Studentkåren ersätter heller inte sillfrukostavgifter ifall de inte ingår 

i årsfestavgiften. 

Förslag: Styrelsen beslutar om att årsfestdeltagande ersätts från det alkoholfria priset ifall detta 

alternativ finns. Annars utgås det från det billigaste priset. 

SO Oksanen föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att årsfestdeltagande ersätts från det alkoholfria priset ifall detta alternativ 

finns. Annars utgås det från det billigaste priset. 

177 Pop-up i Academill - 24.4  
Föredragande: Styrelsemedlem Torsell 
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Styrelsen arrangerar ett pop-up evenemang i Vasa för alla intresserade onsdagen 24.4 kl. 10:30-13:00.  

Syftet med tillställningen är att med en typ av lågtröskelevenemang nå vanliga kårmedlemmar för att kunna 

diskutera aktuella och angelägna frågor och informera om studentkårens verksamhet. På evenemanget 

erbjuds ingen traktering. Evenemanget medför därför inga nya utgifter för ÅAS.  

Styrelsemedlemmarna Torsell och Back ansvarar för evenemanget. I evenemanget deltar även 

studentombud Petra Lindblad.  

Förslag: Styrelsen ordnar evenemanget “Pop-up i Academill” i Vasa den 24.04.2019. 

Styrelsemedlem Torsell föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen ordnar evenemanget “Pop-up i Academill” i Vasa den 24.04.2019. 

178 Specialföreningsfrukost i Vasa 24.4.2019  

Föredragande: Styrelsemedlem Torsell  

För att förbättra kontakten till specialföreningarna är det viktigt med personlig kontakt med studentkåren. 

För att uppnå en bättre kontakt ordnas en frukost för att tillsammans få en bra start på dagen. Syftet med 

frukosten är att lära känna de olika styrelserna, samt att dela relevant information åt föreningarna. 

Evenemanget skulle vara gratis för deltagarna, och medför därmed kostnader för ÅAS. Förslagsvis 

reserveras 100 € till evenemanget.  

Förslag: Styrelsen beslutar om att specialföreningsfrukost ordnas den 24.4.2019 i Havtornen. För 

evenemanget reserveras 100 € från Styrelsens projekt, 3900. 

Styrelsemedlem Torsell föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att specialföreningsfrukost ordnas den 24.4.2019 i Havtornen. För evenemanget 

reserveras 100 € från Styrelsens projekt, 3900. 

Högskolepolitiska ärenden 

179 Val av ÅAS representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) styrelse 

(tidigare bordlagt ärende) 

Föredragande: SOM Lindblad 

Disponent Kim Dahlbacka har inkommit med begäran om att ÅAS utser representanter till styrelsen för 

Lärkan. Mandatperioden är ”säsong våren -19 till våren -20”, dvs deltar i styreselmöten tills nästa 

delegationsmöte hålls våren 2020 och nya styrelsemedlemmarna väljas. Eftersom inga kandidater anmält 

intresse före fullmäktiges vårmöte befullmäktigades styrelsen att fatta beslut i frågan. 

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter: 
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9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av 

ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller 

viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid 

val, då lotten avgör. 

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 

1. Representera stiftelsen. 

2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa 

delegationens beslut. 

3. Förvalta stiftelsens egendom. 

4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 

5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 

6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 

7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 

8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna.  

9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden. 

Förslag: Styrelsen väljer två representanter till styrelsen för svenska lärarhögskolans stiftelses för en 

mandatperiod som sträcker sig till delegationsmötet våren 2020. 

SOM Lindblad föredrog ärendet. Till platserna har kommit två ansökningar, från Cassandra Krusa och Emilia 

Friis. 

Beslut: Styrelsen valde Cassandra Kruse och Emilia Friis som representanter till styrelsen för svenska 

lärarhögskolans stiftelses för en mandatperiod som sträcker sig till delegationsmötet våren 2020. 

180 Val av ÅAS representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) delegation 

(tidigare bordlagt ärende) 

Föredragande: SOM Lindblad 

Disponent Kim Dahlbacka har inkommit med begäran om att ÅAS utser representanter till delegationen för 

Lärkan, mandattiden är 2019–2021. Eftersom inga kandidater anmält intresse före fullmäktiges vårmöte 

befullmäktigades styrelsen att fatta beslut i frågan. 

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande uppgifter: 

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande: 

Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställes bokslutet för det föregående 

verksamhetsåret eller beslutes om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två 

protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid 

slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället for dem som är i tur att avgå. Väljes 
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ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid 

slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en 

ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd 

revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet 

av följande ordinarie årsmöte. Fastställes revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare. Behandlas 

eventuella övriga ärenden. 

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, 

om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning 

av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens 

funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får 

överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av 

stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §. 

Förslag: Styrelsen väljer två representanter till delegationen för svenska lärarhögskolans stiftelse för en 

treårig mandatperiod.  

SOM Lindblad föredrog ärendet. Till platserna har kommit två ansökningar, från Frans Villanen och Tyra 

Juslin. 

Beslut: Styrelsen valde Frans Villanen och Tyra Juslin som representanter till delegationen för svenska 

lärarhögskolans stiftelse för en treårig mandatperiod.  

181 Studentrepresentanter till undervisningsprov för universitetslärare i 

svenska/kommunikation vid språkcentret i Vasa 

Föredragande: SOM Lindblad 

Kristina Granstedt-Ketola vid språkcentret i Vasa har inkommit med begäran om att ÅAS utser en eller flera 

studeranderepresentanter för att åhöra undervisningsprov  för anställning av en universitetslärare i 

svenska/kommunikation från och med 1.8.2019. och framför sina åsikter till beredningsgruppen. Offentligt 

undervisningsprov hålls i början av maj (troligen 7 maj). 

Eftersom det är svårt att rekrytera studerande till ett uppdrag utan exakt tidpunkt befullmäktigar styrelsen 

SO och VO att utse studentrepresentation då datum fastslagits. Preliminär information om möjligheten att 

påverka rekryteringen av lärare i svenska kan utsändas redan före detta. SOM Lindblad utreder huruvida en 

internationell studerande kan fungera som representant i sammanhanget. 

Förslag: Styrelsen befullmäktigar SO och VO att utse studentrepresentation till undervisningsproven för 

universitetslärare i svenska/kommunikation. 

SOM Lindblad föredrog ärendet. 



Styrelsemöte 09/19 | Protokoll 

17.4.2019 

   6 

  Tavastgatan 22, 20500 Åbo 
  Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa 
  www.studentkaren.fi 
  kontakt@studentkaren.fi 

  +358 2 215 4650 

Beslut: Styrelsen befullmäktigade SO och VO att utse studentrepresentation till undervisningsproven för 

universitetslärare i svenska/kommunikation. 

182 Utbildningar för de nyvalda studentrepresentanterna i fakultetsråden  

Föredragande: SOM Lindblad 

Eftersom FHPT, FSE och FPV har konstituerande möten och inleder processen för val av dekanus redan före 

sommarpausen ordnar ÅAS en träff för alla nyvalda ordinarie och suppleanter redan tisdag 16.4. kl. 17.30–

19.00 i Åbo och tisdag 23.4. kl. 16.15–17.45 i Vasa. På utbildningarna serveras kaffe/te och mindre tilltugg.  

Programmet för utbildningen i Åbo, Vasa-versionen väntar ännu på eventuell extern inspiratör; 

 17.30–17.40 ÅAS fullmäktigeordförande och studentrepresentant i ÅA-förvaltningen Ida-Maria 

Sola hälsar välkommen 

 17.40–18.00 ÅAS studentombud Petra Lindblad om studentrepresentantens roll och kårens stöd 

för uppdraget 

 18.00–18.10 ÅAS styrelsemedlem och medlem i ÅA:s grundutbildningsnämnd Patrick Schubert: vad 

är GUN? 

 18.10–18.30 Aktuellt nationellt inom högskolepolitik och ÅA-nyheter (Petra) 

 18.30–19.00 Beredningsprocesser, mötesteknik och rutinerna för dekanusval (Petra igen!) 

Förslag: Styrelsen besluter ordna utbildningar för de nyvalda studentrepresentanterna i fakultetsråden och 

reserverar max. 130 euro från budgetposten högskolepolitik för trakteringen. SOM Lindblads resekostnader 

bokförs på budgetposten ”resor”. 

SOM Lindblad föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen besluter ordna utbildningar för de nyvalda studentrepresentanterna i fakultetsråden och 

reserverar max. 130 euro från budgetposten högskolepolitik för trakteringen. SOM Lindblads resekostnader 

bokförs på budgetposten ”resor”. 

Socialpolitiska ärenden 

183 Uttalande om regeringens proposition till ändring i studiestödslagen 

Föredragande: SOM Lindblad 

Regeringen har den 28.3 utgivit en proposition till riksdagen om en ändring av lagen om studiestöd. ÅAS har 

nu möjlighet att uttala sig om propositionen direkt till Undervisnings- och kulturministeriet. 

SOM Lindblad har på styrelsens begäran påbörjat ett uttalande. 

Förslag: Styrelsen befullmäktigar SO Oksanen och GS Dahlbäck att godkänna det slutliga uttalandet. 

SOM Lindblad föredrog ärendet. 
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Beslut: Styrelsen befullmäktigar SO Oksanen och GS Dahlbäck att godkänna det slutliga uttalandet. 

184 Gratis yoga på Kåren  

Föredragande: Styrelsemedlem Lindholm  

Den 25 april är det den nationella och årliga dagen för psykisk hälsa bland studerande, som i år har temat 

stress. För att uppmärksamma detta skulle det kvällen före (24.4) kl. 18-19 kunna ordnas gratis yoga för 

studerande i Kårens festsal. Vi försöker få en yogainstruktör från någon av Åbos yogastudion att ställa upp 

och hålla yoga för en ersättning på 25 €. Om ingen sådan kan hittas kan styrelsemedlem Lindholm ställa 

upp och hålla yogan.  

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna gratis yoga på Kåren och reserverar 25 € som ersättning till 

yogainstruktören.  

SO Oksanen föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslutar att ordna gratis yoga på Kåren och reserverar 25 € som ersättning till 

yogainstruktören.  

185 En plocka skräp-dag tillsammans med Biologföreningen Dendriticum r.f. 

Föredragande: Styrelsemedlem Nordell 

Biologföreningen Dendriticum r.f. har skickat en förfrågan till ÅAS om att tillsammans ordna en plocka 

skräp-dag 4.5.2019, vilket skulle sammanfalla med den nordiska kusträddardagen. 

Tanken är att evenemanget ska ordnas i Åbo centrum så det är lättare för flera att ta sig på plats. 

Biologföreningen Dendriticum r.f. har varit i kontakt med Håll Skärgården Ren och de kommer med 

skräpblanketter och Snygg beach-påsar så att det är enklare att samla ihop skräp. Plockpinnar hämtas från 

Åbo Stad. 

Förslag: Åbo Akademis Studentkår deltar i en plocka skräp-dag tillsammans med Biologföreningen 

Dendriticum r.f. den 4.5.2019. 

Styrelsemedlem Nordell föredrog ärendet. Det har nu visat sig att Östersjöutmaningen kommer att 

arrangera ett motsvarande evenemang den 3.5, varför det föreslås att ÅAS, tillsammans med Dendriticum 

och Håll Skärgården Ren, deltar i det evenemanget istället. 

Beslut: Åbo Akademis Studentkår deltar i en plocka skräp-dag tillsammans med Biologföreningen 

Dendriticum r.f. den 3.5.2019. 

Inrikesärenden 

186 Utdelning av specialföreningsmedel 2019  

Bilaga 1 – Förslag på utdelning av specialföreningsmedel 2019 
Föredragande: Styrelsemedlem Torsell  
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Styrelsen lediganslog specialföreningsmedel på sitt 05/19 möte, med följande kriterier:  

 Verksamhet som främjar välmående  

 Tvärvetenskapliga evenemang  

 Alkoholfria evenemang  

 Aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och övrig osakligt beteende  

 Verksamhet som inkluderar internationella studerande  

 Verksamhet som främjar kårgemenskap 

Inom utsatt tid kom det in 44 ansökningar och specialföreningarna beviljas medel efter den grad de uppfyller 

kriterierna för specialföreningsmedel.  

I år finns budgeterat 7000 € för specialföreningsmedel. 

Förslag: Styrelsen delar ut specialföreningsmedel 2019 enligt en av de två presenterade 

utdelningsmetoderna i bilagorna. 

Styrelsemedlem Torsell föredrog ärendet. Torsell och Julin har tagit fram två förslag på utdelning av 

specialföreningsmedel (bilaga 1a och 1b). Bilaga 1a tar endast i beaktande vilka kriterier som 

specialföreningen uppfyller med sin verksamhet, medan bilaga 1b även tar i beaktande hur väl 

specialföreningen har lyckats med att förse ÅAS med de relevanta bilagorna. Bilaga 1b ger en jämnare 

fördelning av pengar mellan specialföreningarna. 

Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att de fördrar alternativ 1b. 

Beslut: Styrelsen delar ut specialföreningsmedel 2019 enligt bilaga 1b. 

187 Utdelning av projektmedel 2019 

Bilaga 2 – Förslag på utdelning av projektmedel 2019 
Föredragande: Styrelsemedlem Torsell 

Styrelsen lediganslog projektmedel 2019 på sitt 05/19 möte med följande kriterier: 

 Projekt som främjar studerandes allmänbildning och samhällsengagemang  

 Projekt som främjar kårgemenskap  

 Projekt som främjar studerandes kontakt till arbets- och näringslivet  

 Projekt som främjar hållbar utveckling  

 Projekt som främjar välmående  

 Projekt som främjar föreningens verksamhet  

 Projekt som främjar ÅAS mål och verksamhet  

Inom utsatt tid kom det in 16 ansökningar och styrelsen har gått igenom ansökningarna och sammanställt 

ett förslag till utdelande av projektmedel. 
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I år finns budgeterat 2000 € för projektmedel. 

Förslag: Styrelsen fattar beslut om att dela ut projektmedel enligt bilagan. 

Styrelsemedlem Torsell föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt dela ut projektmedel enligt bilagan. 

Studenttraditionsärenden 

188 Vappfirande i Vasa / OVVS  

Föredragande: Styrelsemedlem Back  

Den 30.4 arrangerar Opiskelijan Vaasa - Vasa Studerande r.f. vappfirandet i Vasa. Under dagen är det 

program vid Hovrättsparken och kl. 18.00 är det mösspåläggning vid Topelius-statyn. Evenemanget medför 

inga utgifter för ÅAS.  

Förslag: Ärendet antecknas för kännedom.  

Styrelsemedlem Back föredrog ärendet. 

Beslut: Ärendet antecknas för kännedom.  

189 Lost in Turku 

Föredragande: Styrelsemedlem Nordell 

Åbo stad kommer att ordna en stadsrundvandring för studerande den 24.4.2019 klockan 12-16. 

Rundvandringen ”Lost in Turku” sker i centrum (ca 5km) och på vägen finns det 10 punkter med olika 

uppgifter.  Stadsrundvandringen är speciellt till för internationella studeranden och utbytesstuderanden 

men även andra är välkomna. 

Åbo stads kontaktperson i ärendet, Miia Ylijoki, har närmat sig ÅAS precis som i fjol med en förfrågan över 

ifall studentkåren kan hålla en av punkterna på rundan tillsammans med Turun Yliopiston Ylioppilaskunta 

TYY.  ÅAS och TYY:s punkt kommer vara i TYY:s utrymme.  

Förslag: Styrelsen beslutar att bidra till stadsrundvandringen genom att hålla en av punkterna.  

Styrelsemedlem Nordell föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslutar att bidra till stadsrundvandringen genom att hålla en av punkterna.  

190 Errores budget 

Bilaga 3 – Budget för Errores 2019 
Föredragande: GS Dahlbäck 

Enligt 6 § i ÅAS reglemente för Errores S:tae Valpurgis ankommer det på redaktionen att för styrelsen 

framlägga budgeten. 
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Årets Errores planeras att tryckas upp i en upplaga på 300 exemplar. Tidningen består av 32 sidor. 

Förslag: Styrelsen godkänner budget för Errores 2019. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet och tillade att materialet borde komma nästa vecka. Styrelsen konstaterade 

att SO Oksanen kan ges fullmakt att godkänna innehållet i Errores. 

Beslut: Styrelsen godkände budgeten för Errores 2019 och gav SO Oksanen fullmakt att godkänna 

innehållet. 

Inbjudningar 

191 Björnjakten 2019 – 4.5 

Föredragande: GS Dahlbäck 

Öffen arrangerar sin traditionella Björnjakt lördagen 4.5. Anmälan har öppnat 15.4 och stänger 1.5. Priset är 

20-22 € per person. Mera information finns i inbjudan. 

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande på egen bekostnad. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Ingen deltar. 

192 Grundstensläggning för Aurum – 8.5 

Föredragande: GS Dahlbäck 

Grundstenen för Aurum kommer att läggas på plats onsdagen 8.5. Vid ceremonin håller bland annat ÅA:s 

rektor Mikko Hupa och Åbos stadsdirektör Minna Arve tal. Förhandsanmälan per e-post senat 3.5. Mera 

information finns i inbjudan. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i grundstensläggningsceremoni. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: SO Oksanen och GS Dahlbäck deltar i grundstensläggningsceremoni. 

193 Europadagens mottagning – 9.5 

Föredragande: GS Dahlbäck 

Egentliga Finlands förbund arrangerar den traditionella mottagningen i samband med Europadagen den 

9.5. Länk till förhandsanmälan finns i e-posten. 

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Europadagens mottagning. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen deltar i mån av möjlighet i Europadagens mottagning. 
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Övriga ärenden 

194 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

195 Mötets avslutande 

SO Oksanen avslutade mötet kl. 9.54.

Bilagor 

Bilaga 1 – Förslag på utdelning av specialföreningsmedel 2019 
Bilaga 2 – Förslag på utdelning av projektmedel 2019 
Bilaga 3 – Budget för Errores 2019 
 

 

 

 

Vid protokollet        GS Dahlbäck      

 

Justerat 23.4.2019        SO Oksanen 

 


