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Tid:   onsdag 29.4.2020 klockan 12:00 

Plats:   Distansdeltagande via Zoom

Kallade:  SO Matias Martelin 
VO Anders Mattsson 
Styrelsemedlem Tobias Ahlbäck 
Styrelsemedlem Miika Alhopuro 
Styrelsemedlem Amanda Björk 
Styrelsemedlem Sara Hagman 
Styrelsemedlem Julia Kortelainen  

 

Övriga kallade:  GS Jasmin Öberg 
SOM Petra Lindblad 
KOM Mari Saloniemi 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Amanda Ehn 
 

178 Mötets öppnande 

SO Martelin öppnar mötet kl. 12.03. 

179 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

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

varande. (Förvaltningsinstruktion, 31 §) 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.  

180 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

181 Meddelanden 

MÅ, 27 APRIL 
Styrelsekaffe 
YTHS Skypeforum/ Miika 
Valutskottets intervjuer / FO+SOM 

TI, 28 APRIL 
Tisdagskaffe 
IB-möte 
Styrelsens aftonskola 

Milton intervju Erik Bäckman/SO 
Valutskottsmöte/ FO + SOM 

ONS, 29 APRIL 
Biblioteksmöte/ Tobias 
Europaforum möte/ Miika 
Styrelsemöte 
Fullmäktiges aftonskola 4/20 

 

Administrativa ärenden 

182 Utdelning av projektmedel 2020 

Bilaga 1 – Projektmedel resultat 

Föredragande: Styrelsemedlem Björk 

Bordlaggt ärende från möte 11/20.  
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Styrelsen lediganslog projektmedel 2020 på sitt 06/20 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 26 ansökningar och VO Mattsson och styrelsemedlem Björk har gått 

igenom ansökningarna och sammanställt ett förslag till utdelande av projektmedel. 

  

 I år finns budgeterat 5 000 € för projektmedel. 

 

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

 

Det på aftonskolan framförda förslaget över utdelningen innebär att den budgeterade summan för 

projektmedel överstigs med 495€. Eftersom styrelsen p.g.a. den rådande situationen med corona inte 

ordnat evenemang eller på andra sätt använt nästintill några medel under de senaste månaderna är 

styrelsemedlemmarna ändå överens om att detta är ett berättigat beslut. Vid behov kommer en 

tilläggsbudget uppgöras under hösten, för att omfördela pengar som under våren inte kunnat användas 

på ändamånsenligt sätt (t.ex. pengar budgeterade för Wappen på Vårdberget). Iom detta kunde 

eventuellt också budgetposten för projektmedel justeras. 

 

Beslut: Styrelsen beslutade att dela ut projektmedel för år 2020 enligt VO Mattssons och styrelsemedlem 

Björks förslag. 

  

Inbjudningar 

183 Humanistiska föreningen vid Stockholm Universitets ”en timme Valborg” – 30.4.2020 

Föredragande: GS Öberg 

Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet ordnar ett digitalt vappenevenemang vid namnet ”En 

timme Valborg” på förmiddagen den 30 april.  Tillfället börjar med en kort mingel- och hälsningsrunda, 

varefter presidiet utbringar en skål för våren och alla tillsammas sjunger sånger traditionella för Valborg. 

Evenemanget är endast till för inbjudna gäster och ingen förhandsanmälan behövs. Zoom-länken hittas i 

inbjudan. 

Detta är inte ett evenemang som innefattas av rådande principer för representation.  

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Humanistiska föreningens ”en timme Valborg”. 
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Beslut: Styrelsen beslutade att SO Martelin och VO Mattsson deltar i Humanistiska föreningens ”en timme 

Valborg”. 

184 Övriga ärenden 

Styrelsemedlem Ahlbäck: Väggarna i Havtornen kommer att målas om, golvet i vardagsrummet slipas. 

Biblioteksmöte; plan att ha workshop med studenter för att få fram åsikter. 

GS Öberg: Beslutades idag att man i samband med att köpa TAW på Kåren kan få en ÅAS100 tygkasse. För 

jämlikhetens skull kommer man i Vasa få gratis kass när det blir möjligt (hösten antagligen). 

Styrelsemedlem Kortelainen: HissaHalaren2020 går bra, har fått medieuppmärksamhet. 

185 Mötets avslutande 

SO Martelin avslutar mötet kl. 12.26. 

 

Bilagor  

Bilaga 1- Projektmedel resultat 
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