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BESLUTSLISTA 17/21 

Tid:    Onsdagen den 29.9.2021 kl. 12.00 

Plats:    Kårena vind, samt via Zoom

 

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 29.9.2021 beslutat att: 

 

• beställa mötesteknik till Frimärksrummet, enligt offerten som Kuja Media Oy inkommit 

med; 

• anteckna ÅAS kommentarer på material till FSF förbundsdagar till kännedom; 

• SO Karlsson, VO Granroth samt styrelsemedlemmarna Akantu, Lundström och Wilson 

deltar i SEKSMYY-träffen i Tammerfors den 30.9-1-10; 

• ordna specialföreningsutbildning, som dras av Ekvalita, om sexuella trakasserier den 

5.10 klockan 16.00, samt att kostnaderna för utbildningen tas från budgetposten för 

Utbildningar/ Specialföreningar; 

• välja Emma Löfdahl till suppleant till jämställdhetskommittén; 

• ordna evenemanget Explore Kvarken Archipelago, samt att 1100 euro reserveras för 

ändamålet från budgetposten Utrikesverksamhet; 

• ordna traditionsenlig sitz med SSHV för de nya gulisarna, och anteckna till kännedom 

att evenemanget inte förväntas tillföra kostnader för ÅAS samt att ansvaret för 

arrangerandet av evenemanget samt dess ekonomi fördelas jämnt mellan arrangörerna; 

• anskaffa 300 halarmärken från Promler för en miljöutmaning, samt att 300 euro 

reserveras för ändamålet från styrelsens projektmedel och styrelsemedlem Wilson och 

utskottsordförande Andersson befullmäktigas att göra beställningen; 

• SO Karlsson skickar en hälsning åt teknologkommissionen, med orsak av deras 20+1 och 

Åbo teknologmössas 60+1 årsfest; 

• SO Karlsson och VO Granroth deltar i TREY:s årsfest, samt att ÅAS står för kostnaderna 

för två deltagaravgifter; 

• styrelsemedlemmarna Liewendahl och Grönholm deltar i Justus r.f. årsfest, samt att ÅAS 

står för kostnaderna för två deltagaravgifter; 

• SO Karlsson och VO Granroth deltar i SF:s årsfest, samt att beslut om ersättning av 

kostnader tas på styrelsemöte 18/21; 

• SO Karlsson skickar en hälsning till Pulterit rf med orsak av deras årsfest den 13.11.2021. 
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Åbo 29.9.2021 

 

Enligt uppdrag 

GS Öberg 


