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 Mötets öppnande 
 

 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 
 

 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Val av två rösträknare och två protokolljusterare för mötet 
 

 Meddelanden 
 

 Anhållan om befrielse från ÅAS kårfullmäktige 
Bilaga 1 – Anhållan om befrielser 

Enligt 12 § i stadgarna för Åbo Akademis Studentkår ska fullmäktige för fullmäktigeledamot, som av skäl 
som godkänts av fullmäktige under en längre tid är förhindrad att delta i fullmäktiges arbete, kalla in en 
suppleant som ersätter honom/henne. 

Följande ledamöter har nu anhållit om befrielse: 

• Nicole Nousiainen, DRV (1.2.2019–1.9.2019) 
• Meri Lindström, MK-L (vårperioden) 
• Rebecka Behm, MK-L (vårterminen) 
• Elin Vidlund, MK-L (vårperioden) 

Enligt 15 § i ÅAS valordning för val av fullmäktige är suppleant: 

”i första hand den enligt jämförelsetal första inte invalda kandidaten i samma valförening, i andra hand den 
enligt högsta jämförelsetal andra och så vidare. 

För valförening, som inte har ett tillräckligt antal suppleanter utses resterande suppleanter i första hand från 
valförening inom samma valförbund, i andra hand från annan valförening enligt högsta jämförelsetal.” 

Förslag: Nicole Nousiainen, Meri Lindström, Rebecka Behm och Elin Vidlund beviljar befrielse från 
uppdraget som kårfullmäktigeledamot för våren 2019. 

 Val av ÅAS generalsekreterare för perioden 13.2–31.8.2019 
ÅAS ordinarie generalsekreterare Riina Forsman är beviljad tjänstledighet fram till och med 31.8.2019 
(styrelsemöte 8/18). Styrelsen har på sitt 1/19 möte valt Matias Dahlbäck som generalsekreterare för en 
period som sträcker sig fram till 9.4.2019. 
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För tillfället sköter Dahlbäck generalsekterarens och informatörens arbetsuppgifter. Det är inte ett optimalt 
arrangemang, men eftersom styrelsen endast kan välja en generalsekreterare för en period på max 3 
månader (ÅAS förvaltningsinstruktion 28 §) har det i början av året inte varit möjligt att rekrytera en vikarie 
till informatörsposten, utan att först få ett långsiktigare beslut om generalsekretaren. 

Dahlbäck ställer sig till förfogande att fortsätta som vikarie för generalsekreteraren fram till att Forsman 
återvänder eller en ny ordinarie generalsekreterare anställs. 

Förslag: Fullmäktige väljer Matias Dahlbäck som vikarie för generalsekreterare Riina Forsman. 

 Styrelsens preciseringar av verksamhetsplanen för år 2019 
Bilaga 2 – Styrelsens preciseringar 

Styrelsen har utarbetat preciseringar till verksamhetsplanen för år 2019, och presenterar dem till 
fullmäktige.  

Förslag: Fullmäktige antecknar styrelsens preciseringar av verksamhetsplanen för 2019 till kännedom. 

 Val av suppleant till fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik 
Åbo Akademi har inkommit med begäran om att ÅAS utser en ny suppleant till fakultetsrådet för fakulteten 
för naturvetenskaper och teknik då Jens Back blivit befriad från uppdraget som studentrepresentant. Backs 
suppleant Pinja Lillrank tillträder som ordinarie medlem och en ny suppleant för henne ska väljas. 

Om komplettering stadgas följande i ÅA:s förvaltningsinstruktion, 21 §:  

Beviljas en medlem som hör till akademin befrielse från uppdraget som medlem i ett kollegialt 
förvaltningsorgan, eller tillhör han/hon inte längre akademin, tillträder suppleanten eller en ny 
medlem. Som ny suppleant eller medlem tillträder, beträffande organ som tillsatts genom val, den 
kandidat bland de icke valda som i valen hade det högsta röstetalet. Beträffande organ som utsetts av 
andra förvaltningsorgan utser det utnämnande organet en ny suppleant eller en ny medlem.  

En vald eller utsedd medlem eller suppleant, som inte längre tillhör den grupp från vilken personen 
har valt eller utsetts, kvarstår i förvaltningsorganet till utgången av mandatperioden. 

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion, 9 §, har fakultetsråden följande uppgifter: 

1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, 
2. besluta om fakultetens strategi, 
3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser, 
4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, 
5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, 
6. anta forskarstuderande, 
7. bedöma doktorsavhandlingar, 
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8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses 
mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra 
framställning om anställning hos rektor, 

9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av 
docenttitel. 

Valbara som studentrepresentanter är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda 
vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid utgången av perioden för intresseanmälningar. 
Valutskottet bereder ett förslag till val bland de personer som anmält sitt intresse inom utsatt tid för 
intresseanmälningar. Valutskottets ordförande FO Sola presenterar utskottets förslag till val på 
fullmäktigemötet. 

Förslag: Fullmäktige väljer en suppleant till fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik 
för mandatperioden 12.2.2019- 31.7.2019. 

 Val av suppleant (FNT) till grundutbildningsnämnden för ÅA  
Åbo Akademi har inkommit med begäran om att ÅAS utser en ny suppleant för studentrepresentanten för 
fakulteten för naturvetenskaper och teknik i grundutbildningsnämnden då suppleant Jens Back blivit befriad 
från uppdraget som studentrepresentant. 

ÅA:s förvaltningsinstruktion 12 §: 

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och 
fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande 
organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. 

Nämndens mandatperiod är två år. 

Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och 
utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. 

Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av 
fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens 
utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att 
varje fakultet har en studentrepresentant.  

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att  

1. ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,  
2. övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,  
3. uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,  
4. utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,  
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5. uppgöra förslag till examensstadga, direktiv för examination och bedömning samt andra 
bestämmelser gällande grundutbildning i frågor som berör hela akademin 

Valbara som studentrepresentanter är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda 
vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid utgången av perioden för intresseanmälningar. 
Valutskottet bereder ett förslag till val bland de personer som anmält sitt intresse inom utsatt tid för 
intresseanmälningar. Valutskottets ordförande FO Sola presenterar utskottets förslag till val på 
fullmäktigemötet. 

Förslag: Fullmäktige väljer suppleant i grundutbildningsnämnden för ÅA för mandatperioden 12.2.2019–
31.7.2019. 

 Val av ÅAS representant till lokaldirektionen för studenternas hälsovårdsstiftelse i Vasa 
Direktör för SHVS i Vasa Elisabeth Smedman har inkommit med begäran om att ÅAS utser en representant 
till lokaldirektionen för studenternas hälsovårdsstiftelse i Vasa. Jutta Maunula har fungerat som ÅAS 
representant under år 2018 men har blivit befriad från uppdraget då hon flyttat från Vasa. En representant 
behövs för återstoden av mandatperioden som tar slut 31.12.2019. 

Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral 
hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar 
för grundexamen vid universiteten i Finland. Verksamheten vid hälsostationer leds av direktioner som utses 
av hälsovårdsstiftelses styrelse. 

Direktionernas uppgift är enligt stadgarna att sörja för att hälsovårdsstationens verksamhet ordnas på ett 
ändamålsenligt sätt, enligt de riktlinjer som styrelsen fastställt. Direktionernas antal är 10. Direktionen 
består av ordförande, vice ordförande och fem andra medlemmar. En av medlemmarna är utnämnd av 
högskolestaden. Minst två medlemmar representerar studentkårerna. En medlem är vald av SHVS personal. 
Styrelsen kan vid behov välja flera medlemmar till direktionen.  

Förslag: Fullmäktige väljer ÅAS representant till lokaldirektionen för studenternas hälsovårdsstiftelse i 
Vasa för mandatperioden 12.2.2019–31.12.2019. 

 Uppdatering av ÅAS förvaltningsinstruktion och övriga reglementen 
ÅAS förvaltningsinstruktion är i behov av en översikt och eventuella uppdateringar och korrigeringar. Det 
samma gäller övriga arbetsordningar, instruktioner, reglementen och valordningar vid ÅAS (hädanefter 
”övriga reglementen”). För att kunna förbereda ett förslag till ändringar föreslår presidiet att fullmäktige 
tillsätter en arbetsgrupp bestående av FO Sola, SO Oksanen och GS Dahlbäck som får i uppdrag att gå 
igenom de nedan listade dokumenten och till presidiet inlämna en rapport innehållandes möjliga och 
behövliga förändringar. 

Arbetsgruppen får i uppdrag att gå igenom följande dokument: 
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• Förvaltningsinstruktionen 
• Ekonomireglementet 
• Valordning för val av fullmäktige 
• Specialföreningsreglementet 
• Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning 
• Reglemente för stipendier och utmärkelser 
• Reglemente för S:tae Errores Valpurgis 
• ÅAS jämlikhetsplan 
• ÅAS miljöplan 

Förslag: Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som består av FO Sola, SO Oksanen och GS Dahlbäck som 
går igenom ÅAS förvaltningsinstruktion och övriga reglementen och förbereder förslag på ändringar. 
Arbetsgruppen rapporterar till presidiet som i sin tur presenterar arbetsgruppens resultat på fullmäktiges 
möte i oktober 2019. 

 Uppdatering av ÅAS policydokument 
ÅAS policydokument har senast fastställts av fullmäktige på sitt möte 7/16. För att se över dokumentet och 
till presidiet förbereda ett förslag på eventuella behövliga och möjliga ändringar föreslås att fullmäktige 
utser en arbetsgrupp. 

Arbetsgruppen får i uppdrag att till fullmäktiges majmöte framlägga en mellanrapport och be fullmäktige 
inkomma med kommentarer. Fullmäktige skulle sedan i samband med sitt oktobermöte få ta ställning till 
ett förslag på ett nytt policydokument för ÅAS. 

Presidiet föreslår följande sammansättning på arbetsgruppen: FO Sola, SO Oksanen, en ytterligare 
styrelsemedlem, en till tre fullmäktigeledamöter. Studentombud Lindblad fungerar som sakkunnigmedlem 
i gruppen. 

Förslag: Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som ser över ÅAS policydokument och förbereder förslag på 
ändringar. Arbetsgruppen ombeds komma med en mellanrapport till fullmäktiges majmöte och förbereder 
därefter ett förslag på nytt policydokument som fullmäktige får behandla på sitt oktobermöte. 

 ÅAS jubileumsställningstagande  
Bilaga 3 – Grupperingarnas texter 
Bilaga 4 – Utkast till ställningstagandet, framtaget på fullmäktiges aftonskola 

Med anledning av fullmäktiges jubileumsmöte vill fullmäktige komma med ett ställningstagande inför 
riksdagsvalet våren 2019. Detta ställningstagande är sammanställt och förberett av hela fullmäktige. 

Förslag: Fullmäktige godkänner ÅAS jubileumsställningstagande. 
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 ÅSS motion om tentövervakare vid ÅA 
ÅSS fullmäktigegruppering har inkommit med följande motion: 

Låt högskolestuderanden ansvara för tentövervakning på Åbo Akademi 

Alla högskolestuderande på Åbo Akademi är säkert bekanta med att skriva tent på ett 
tentamenstillfälle som examinationsform. Däremot är det ofta så att tentövervakarna består av 
universitetspersonal. På andra universitet och högskolor är det vanligt att högskolestuderande istället 
agerar tentamensövervakare.  

Exempelvis Svenska Handelshögskolan anställer för tillfället högskolestuderanden att sköta om 
tentamensövervakningen i sin helhet. Tidigare fick egna studerande anställas som tentövervakare, 
men för att undvika risken för fusk har nu kraven ändrats till att man måste vara högskolestuderande 
på en annan högskola än Svenska Handelshögskolan. 

ÅSS – Socialdemokratiska studerande tycker det skulle vara en god idé att också Åbo Akademi börjar 
anställa högskolestuderande att övervaka en del eller alla allmänna tentamenstillfällen på 
universitet.  Det skulle för Åbo Akademi innebära bättre användning av sina personalresurser då 
ordinarie personal kan användas för andra produktiva ändamål än att övervaka en fyra timmars tent. 
För många högskolestuderanden skulle det möjliggöra lite välbehövlig arbetserfarenhet och 
löneinkomster som lätt går att kombinera med sina studier.  

Även om förslaget i sig eventuellt inte leder till arbetstillfällen för våra kårmedlemmar är det ett bra 
sätt att hjälpa våra medstuderande. Förhoppningsvis ger det också ringar på vattnet så att samtliga 
andra högskolorna på våra verksamhetsorter går in för liknande lösningar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår ÅSS:s fullmäktigegrupp: 

• att ÅAS:s styrelse får i uppgift att ta upp förslaget att högskolestuderanden kunde vara 
tentövervakare i samband med de regelbundna träffarna kårstyrelsen har med universitets 
ledning. Kårstyrelsen kan efter diskussionerna med universitetsledningen redogöra hur 
förslaget mottogs på ett lämpligt kårfullmäktigemöte. 

Presidiet har diskuterat motionen och föreslår att fullmäktige godkänner motionen som sådan. 

Förslag: ÅAS styrelse får i uppgift att ta upp förslaget att högskolestuderanden kunde vara tentövervakare 
i samband med de regelbundna träffarna kårstyrelsen har med universitets ledning. Kårstyrelsen kan efter 
diskussionerna med universitetsledningen redogöra hur förslaget mottogs på ett lämpligt 
kårfullmäktigemöte. 

 ÅSS motion om öppna och direktsända fullmäktigemöten 
Bilaga 5 – Tillägg till motion om öppna och direktsända fullmäktigemöten 
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ÅSS fullmäktigegruppering har inkommit med följande motion: 

Öppna och direktsända kårfullmäktigemöten 

Valdeltagandet i de senaste kårvalen kunde på många sätt vara högre. Därtill är det många 
kårmedlemmar som har en bristande uppfattning om vad studentkåren sysslar med och vilka ärenden 
som är aktuella och hur deras inbetalade kåravgifter förvaltas. Det här är illa genom att det exempelvis 
pågår en diskussion om att automatmedlemskap i studentkårer eventuellt skall slopas. Nu behövs 
mer än någonsin en grundlig diskussion om hur vi kan stärka medlemmarnas förståelse över vad 
studentkårens gör och varför medlemskap i en studentkår är viktigt.  

Våren 2017 föreslog ÅSS fullmäktigegrupp att studentkårens fullmäktigemöten skulle direktsändas 
på nätet för alla kårmedlemmar. Detta för att stärka insynen och demokratin i studentkåren och 
därmed öka förståelsen för varför studentkåren behövs. 

Ärenden röstades olyckligt nog ner och istället konstaterande en majoritet av det dåvarande 
fullmäktige att en alternativ lösning är att bli bättre på att twittra i realtid kring mötets händelser, att 
”puffvideor” sammanställs inför varje fullmäktigemöte och att varje fullmäktigegrupp efter ett 
avslutat möte skriver ett blogginlägg som summerar mötet och gruppens ställningstaganden.  

Twittrandet har fungerat bra och fyller en funktion. Likaså fullmäktigeordförandes puffvideor. Tack till 
studentkårens presidium och personal som sköter om detta! Fullmäktigegruppernas blogginlägg var 
däremot mindre lyckat då ingen annan än ÅSS hade intresset att regelbundet blogga. Bloggandet 
upphörde i sin helhet under år 2018. 

Med hänvisning till att bloggalternativet inte fungerade och att ett nytt fullmäktige är valt finns det 
skäl att återgå till frågan om kårfullmäktigesmöten borde direktsändas. I valmaskinen inför kårvalet 
2017 var det också en stor del av kandidaterna som tyckte att kårfullmäktigemötena sist och slutligen 
borde direktsändas. ÅSS:s fullmäktigegrupp konstaterar därför att saken är aktuell på nytt och föreslår 
återigen att ÅAS:s fullmäktigemöten borde direktsändas på nätet. 

Vi anser att demokrati och transparens i beslutsfattandet är oerhört viktigt. Direktsända 
fullmäktigesammanträden har i dagens värld blivit norm i de flesta kommuner och organisationer. 
Våra medlemmar som årligen betalar sin kåravgift har all rätt att ta del av de beslut som fattas i 
kårfullmäktige som de facto angår dem och deras vardag, intressebevakning och studier. 

En föredragningslista, några tweets på 280 tecken och ett kortfattat protokoll räcker inte för att ge 
enskild kårmedlem en helhetsbild av diskussionen och varför ett beslut blev som det blev. En 
kårmedlem behöver kunna följa med ärendets behandling i realtid för att bilda sig en uppfattning om 
vad de olika grupperingarna och ledamöterna tyckte och argumenterade. Lösningen är direktsända 
fullmäktigemöten. 
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För att underlätta förverkligandet av direktsända fullmäktigemöten anser ÅSS att det också skulle 
vara en god idé att öppna upp studentkårens fullmäktigemöten för allmänheten. Det skulle möjliggöra 
att också lokaltidningar och lokalradion, samt andra intresserade vid behov skulle kunna följa med och 
rapportera kring de ärenden som behandlas. Antingen genom att vara på plats på själva mötet eller 
genom att följa med direktsändningen. Det är en fin gest för demokratin och speciellt lämpligt nu då 
ÅAS fyller 100 år. 

Under behandlingen av denna motion kommer troligtvis en rad olika motargument presenteras. ÅSS 
vill ta tillfället i akt och bemöta redan en del av dem i beredningsskedet i en bifogad text till denna 
motion. 

I höst ordnas det kårval igen. Det angår oss alla fullmäktigeledamöter att på olika sätt höja 
valdeltagandet och att intressera fler kårmedlemmar för studentkårens verksamhet och 
beslutsfattande. Nu finns alla möjligheter att göra om och göra rätt. Låt oss stärka vår 
medlemsdemokrati. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår ÅSS:s fullmäktigegrupp att: 

• ÅAS:s fullmäktigemöten blir i fortsättningen öppna för allmänheten till skillnad från nu. 
Medlemskap i ÅAS är inte förutsättning för att beviljas närvaro- och yttranderätt på ett 
fullmäktigemöte. Undantag gäller vid ärenden som av artens karaktär behöver behandlas 
bakom lyckta dörrar t.ex. ärenden som berör affärshemlighet. Styrdokument som reglerar 
detta behöver därför uppdateras för att uppfylla motions önskan om fullmäktigemöten som är 
öppna för allmänheten. 

• Det beslutsfattande ÅAS:s fullmäktige ägnar sig åt ska synliggöras bättre genom att också 
direktsända fullmäktigesammanträdena på nätet. Mötena ska sedan finnas tillgängliga att 
beskåda efteråt på ÅAS:s webbsida eller andra motsvarande arrangemang. Det finns säkert 
många olika typer av lösningar för att förverkliga detta och det skulle vara önskvärt att flera 
olika typer av förslag presenteras för fullmäktige.  

Presidiet anser att den nuvarande formulering i förvaltningsinstruktionen om närvaro- och yttranderätt är 
bra som den är, då den de facto tillåter icke kårmedlemmar att vara närvarande på fullmäktiges möten, dock 
med förhandsanmälan hos mötesordförande. Däremot kunde nuvarande formulering ändå förtydligas med 
ett tillägg om att närvaron gäller det fysiska rummet, för att öppna upp för möjligheten att direktsända 
fullmäktiges möten på nätet. 

Förvaltningsinstruktionens 8 §: 

Envar kårmedlem äger rätt att närvara vid fullmäktiges möte, om inte fullmäktige beslutar något 
annat i fråga om något visst ärende. Även övriga personer kan beviljas närvarorätt om fullmäktige så 
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beslutar. Icke-kårmedlemmar som önskar närvara vid fullmäktiges möte ska anhålla därom hos 
mötesordförande före mötet. 

Presidiet anser att fullmäktige gott kan ta del av en kostnadskalkyl för olika tekniska lösningar och därefter 
fatta ett beslut om huruvida fullmäktiges möten ska direktsändas eller inte. 

Förslag: Arbetsgruppen för uppdatering av förvaltningsinstruktion och övriga reglementen får i uppgift att 
specificera om fysisk närvaro på fullmäktiges möten inför ett eventuellt framtida beslut om direktsända 
möten. Arbetsgruppen får i sitt arbete också ha i åtanke eventuella andra behövliga ändringar som måste 
göras ifall att fullmäktige beslutar införa direktsända möten. ÅAS informatör utreder hur direktsända möten 
praktiskt skulle kunna genomföras och presenterar en kostnadskalkyl för fullmäktige, senast på majmötet. 

 DRV:s motion om ändring i förvaltningsinstruktionen 
DRV:s fullmäktigegruppering har inkommit med följande motion: 

De Rättvisas motion om förändring av Förvaltningsinstruktion: Valbestämmelser 25§ 

Med denna motion vill De Rättvisa föreslå en förändring i Förvaltningsinstruktionen Valbestämmelser 
25§. På förslag är att ändra sektionen som stipulerar val av resten av styrelsen. 

Valbestämmelser 25§ (som det står skrivet för tillfället) 

[---] 

”Resten av styrelsen väljs som en helhet. 

Ifall det finns flera sökande än platser till styrelsen, beslutar fullmäktige styrelsens sammansättning via 
omröstning. Omröstningen sker genom att varje fullmäktigeledamot väljer och röstar på lika många 
kandidater som det finns platser. Alla röster är lika värda. Ifall 2 eller flera personer får samma lägsta 
antal röster som fortfarande räcker till en styrelsepost, röstar fullmäktige mellan dessa personer för att en 
av kandidaterna ska få majoritet. Ifall personerna efter röstning har samma antal röster avgör lotten.” 

De Rättvisa föreslår att övergå till valsystemet enkel överförbar röst (eng. single transferable vote, STV), 
i val av resten av styrelsen. Valsystemet ger väljaren möjlighet att rangordna kandidater i 
preferensordning. Grundidén är att rösten i första hand gäller för den kandidat som givits högst 
preferens, men om denna kandidat blir utslagen eller inte klarar en spärr – eller om tvärtom 
kandidaten har fått fler röster än som krävs för att bli vald – kan rösten istället tillgodoräknas den som 
givits näst högst preferens, och så vidare.  

Motiveringen för en förändring är att ett valsystem som baserar sig på en preferensordning 
säkerställer att de kandidater som fullmäktige anser vara mest lämpade verkligen blir invalda. 
Förändringen sätter fokus på de uppställdas individuella kunnande, istället för att fullmäktige röstar 
utifrån en lista.  
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Beslutsförslag 

Fullmäktige ger arbetsgruppen för uppdatering av Förvaltningsinstruktion mandat att ändra 
Valbestämmelser 25§, så att resten av styrelsen väljs utifrån valsystemet enkel överförbar röst.  

Presidiet ser inga hinder för att arbetsgruppen görs medveten om DRV:s motion, men det är i slutändan 
fullmäktige som ska behandla eventuella ändringsförslag till förvaltningsinstruktionen. 

Förslag: Arbetsgruppen för uppdatering av förvaltningsinstruktion och övriga reglementen delges DRV:s 
motion inför sitt arbete. 

 LSKV:s motion om att avskaffa begreppet fakultetsförening 
LSKV:s fullmäktigegruppering har inkommit med följande motion: 

Avskaffa begreppet fakultetsförening  

Vid Åbo Akademi skedde det en reform 2015 där institutionerna strukturerades om och blev fyra 
fakulteter, därför ser vi även ett behov av att uppdater begreppen för specialföreningar vid Åbo 
Akademis Studentkår. Förändringen innebär att det idag är en del specialföreningar vid ÅAS som ännu 
klassas som fakultetsförening medan andra specialföreningar vid samma fakultet inte klassas som en 
fakultetsförening. Ett exempel på detta är att StuBi (som är föreningen för lärare för 
småbarnspedagogik) klassas som fakultetsförening medan Finlands Svenska Lärarstuderandes 
Förening FSLF r.f. går under benämningen ämnesförening, trots att båda föreningar hör till samma 
fakultet (FPV).  

Vi i LSKV skulle därför vilja se en mer jämlik uppdelning av specialföreningar genom att slopa 
begreppet fakultetsförening då det inte längre stämmer enligt dagens struktur inom Åbo Akademi. Vi 
anser att det är viktigt att specialföreningar inom ÅAS benämns vid rätt kategori som: nationer, 
ämnesföreningar, idrottsföreningar och så vidare. Det är även viktigt för att det inte ska uppstå 
missförstånd.  

Detta ska inte vara en dramatisk förändring som ska påverka föreningarna utan enbart ett sätt för att 
tydliggöra föreningsverksamheten inom ÅAS.  

Därför vill vi nu att:  

• Åbo Akademis Studentkår avskaffar begreppet fakultetsförening.  
• Åbo Akademis Studentkår ser över de olika kategorierna och placerar de nuvarande 

fakultetsföreningarna till en annan lämplig kategori. 

Presidiet ser inga hinder för att godkänna LSKV:s motion. 
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Förslag: ÅAS avskaffar begreppet fakultetsförening, ser över de olika kategorierna och placerar de 
nuvarande fakultetsföreningarna i andra lämpliga kategorier. 

 LSKÅ:s motion om klimatevenemang 
LSKÅ:s fullmäktigegruppering har inkommit med följande motion: 

Klimatevenemang 

För att väcka intresse och aktivitet inför vårens riksdagsval vill vi att ÅAS, möjligtvis tillsammans med 
andra student- och studerandekårer både i Åbo och Vasa, skulle ordna ett klimatrelaterat evenemang 
riktat till alla studeranden. Detta kunde möjligtvis vara en klimatmarsch eller ett annat evenemang 
som skulle samla mycket deltagare. Ett evenemang av detta slag skulle ge ÅAS bra synlighet i 
anknytning till 100-års jubiléet, men även vara ett ställningstagande inför de kommande valen. 
Evenemanget kunde understryka och förmedla vetenskapens och forskningens betydelse i 
beslutsfattandet gällande klimatfrågor. 

Presidiet har diskuterat LSKÅ:s motion med styrelseordförande Oksanen, och det har visat sig att 
kårstyrelsen redan planerar att ordna en klimatmässa, dock endast i Åbo. 

Förslag: Styrelsen uppmuntras att även ordna ett klimatevenemang av något slag i Vasa, inför 
riksdagsvalet. 

 LSKÅ:s motion om att uppmuntra till hållbara lösningar i specialföreningarnas verksamhet genom 
projektmedel 
LSKÅ:s fullmäktigegruppering har inkommit med följande motion: 

Uppmuntra till hållbara lösningar i specialföreningarnas verksamhet genom projektmedel  

Vi vill uppmuntra styrelsen till att inkludera miljömedvetenhet och klimatsmarta lösningar som ett 
kriterium i beviljandet av projektmedel till specialföreningarna. I och med detta skulle föreningarna 
vara tvungna att tänka på sin praxis gällande till exempel användning av engångskärl eller 
miljökompensation i samband med exkursionernas flygresor. För att uppfylla miljökriteriet kunde 
föreningar till exempel ordna klimatrelaterade evenemang för sina medlemmar eller utforma en 
miljöplan för föreningens verksamhet.  

Presidiet ser inga hinder för att godkänna LSKÅ:s motion, men anser att styrelsen inom sig kan fundera ut 
hur kriteriet ska formuleras och vad som krävs för att uppfylla det. 

Förslag: Styrelsen ska i årets kriterium för projektmedel inkludera ett kriterium som berör 
miljömedvetenhet och klimatsmarta lösningar. 

 Frågor från fullmäktige 
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 Mötets avslutande 
 

Välkommen till fullmäktigemötet! 
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