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Tid:

onsdag 7.3.2018 klockan 9:00

Plats:

Kårens vind, 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,
Per telefon, endast ärende 116

Övriga kallade: GS Helen Honkasaari
HE Petra Lindblad
Till kl. 10.24, ärende 130
IS Matias Dahlbäck
KS Ken Snellman
VL Jonna Lindqvist

111 Mötets öppnande
SO Laakso öppnade mötet kl. 9.04.
112 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (Arbetsordning för studentkårens förvaltande organ, 6 §)
Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.
113 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes som sådan.
114 Meddelanden
ONS DEN 21 FEB

GDPR-möte / ALLA
Styrelsemöte
SOPOlive
G40K, VO och SO
Helmi på SF-klubbens höpokommittémöte
ÅA-styrstudrep-aftonskola / HE

TORS DEN 22 FEB

TYS frukost
Revisionslunch / SO, GS, VD
Möte om hur påverka på ÅA/ Jonathan & Helmi &
HE
Intervju för Vega / Frida
Kårhusprojektmöte/ Jontte, Jutta & Antti
Planering av föreningsevenemang om
motverkande av trakasserier/ HEIS + SO
Möte med studerande / HE
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Specialföreningsmöte/ Helmi, Jutta & Jonathan

FRE DEN 23 FEB

Städdag
Jämlikhetsmöte / Styrelsen, HE, IS
Intro till nya fakrådsstudreppare / HE
Träff med studiepsykolog Daniel Ventus / Jacob
och Jutta + HE på distans
Medelsmöte / Jontte & Jutta

LÖR DEN 24 FEB
Otakt 45
SHS 108

MÅN DEN 26 FEB

Styrelsekaffe
Utvecklingssamtal / GS + IS
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Lunch med FSE fakråd / Helmi, HE
Toimeentuloverkosto
Möte med ÅU / SO, GS, IS, Andreas
Åbo Akademis alumner styrelsemöte / SO

TIS DEN 27 FEB

Tisdagskaffe
Intressebevakningsmöte
Utvecklingssamtal / GS + VL
Sopo-live
Träff med ÅA styrelseordförande Thomas
Wilhelmsson
Möte med ÅA personaldirektör / HE
TYS styrelsemöte

Träff med Mats Lindfelt / Styrelsen, HE
Christina Nygren Landgärds / Styrelsen + HE
Träff med FHPT dekanus / Styrelsen + HE

FRE DEN 2 MARS

Utvecklingssamtal / GS + KS
Höpo-live-möte FSF / Helmi, HE
Utvecklingssamtal / GS + HE
Styrelsebytarsitz

MÅN DEN 5 MARS

LOST IN TURKU
Styrelsekaffe
Möte med Kemistklubben / Andreas
Möte med HF och Anne om HF tillställning / KS +
SO
Möte om projektmedel / Jonathan & Jutta
Ordförandekonferens / SO, VO

ONS DEN 28 FEB

Ledningsgruppen
Genomgång instruktion för examination och
bedömning / Helmi, HE
intressevakningsmöte
Lunch med MK-höpo / Helmi
Peda-forum-möte med TYY och TUO experter / HE
Accountor / GS
SOPOlive
ÅAS100 möte / SO, GS, Andreas
OVVS-styrelsemöte och linjepappermöte/ Jutta
och Jacob

TIS DEN 6 MARS

TORS DEN 1 MARS

Jämställdhetskommitté ÅA / HE
Webbshpos planeringsmöte / GS + IS + KS
Kundkommittémöte/ Jonathan

Tisdagskaffe
Personalmöte
Morgonskola / Styrelsen
Ringtid/träff med Tiina Häkkilä / HE
Grupp 40 000 /vinden
Företagssamarbetsmöte / GS, IS, SO, Andreas
Tulevaisuuden Turku liiketoiminnan
kasvuympäristönä
Tiina Häkkilä pensioneringskaffe / SO, HE
Träff med Justus, OVVS/ Jutta och Jacob
Halarmatch, OVVS/ Jutta

Administrativa ärenden
IS Dahlbäck och HE Lindblad lämnare mötesutrymmet. GS Honkasaari vid protokollet.
115 Personalärende - GS Forsmans anhållan om tjänstledighet
Protokollbilaga 1 & 2 – GS Forsmans anhållan om tjänstledighet
Föredragande: SO Laakso
GS Forsman har anhållit om tjänstledighet i fem månader för 2019.
Anhållan om tjänstledighet finnes som två bilagor. Styrelsen behöver nu ta ställning till att bevilja
tjänstledighet åt GS Forsman för en period på fem månader 2019.
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Förslag: Styrelsen beviljar GS Forsman tjänstledighet för tiden 31.3-31.8.2019.
SO Laakso föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beviljade GS Forsman tjänstledighet för tiden 31.3-31.8.2019.
IS Dahlbäck och HE Lindblad återvände till mötesutrymmet. IS Dahlbäck åter vid protokollet.
116 Fastställande av förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017
Bilaga 1 – ÅAS verksamhetsberättelse för år 2017
Bilaga 2 – ÅAS bokslut för år 2017
Föredragande: GS Honkasaari
Styrelsen bör fastställa förslaget till studentkårens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017. Efter
styrelsens behandling ska bokslutet undertecknas och skickas till ÅAS revisorer. Det av styrelsen godkända
förslaget skickas sedan till fullmäktige som fastställer bokslutet och verksamhetsberättelsen på vårmötet
den 26.3 2018 samt beslutar om beviljandet av ansvarsfrihet.
Ekonomidirektionen har behandlat bokslut och verksamhetsberättelse för ekonomisektorn.
Förslag: Styrelsen beslutar fastställa förslaget till Åbo Akademis Studentkårs bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2017.
GS Honkasaari föredrog ärendet och presenterade bokslutet och verksamhetsberättelsen. SO Laakso
konstaterade sig själv vara jävig så styrelsemedlem Storbjörk kallades in per telefon och VO Sigfrids övertog
mötesordförandeskapet för denna punkt.
Beslut:

Styrelsen

beslöt fastställa

förslaget till

Åbo

Akademis

Studentkårs

bokslut

och

verksamhetsberättelse för år 2017. GS Honkasaari fick fullmakt att utföra eventuella korrigeringar i
dokumenten.
117 Fastställande av förslaget till styrelsens redogörelse för intressesektorns verksamhet 2017
Bilaga 3 – Redogörelse för intressesektorns verksamhet 2017
Föredragande: GS Honkasaari
Som komplement till ÅAS verksamhetsberättelse skriver den avgångna kårstyrelsen en redogörelse för
intressesektorns verksamhet under det egna styrelseåret. Texten finns som bilaga.
Det av styrelsen godkända förslaget skickas sedan till fullmäktige som fastställer redogörelsen på vårmötet
den 26.3 2018.
Förslag: Styrelsen beslutar fastställa förslaget till redogörelse för intressesektorns verksamhet 2017.
GS Honkasaari föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt fastställa förslaget till redogörelse för intressesektorns verksamhet 2017.
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
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118 Lediganslagning av årsfestmarskalk för ÅAS100
Föredragande: SO Laakso
ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2019 fyller ÅAS 100
år, och årsfesten infaller på lördagen den 16 februari 2019. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs
arbete som påbörjas under våren 2018. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet och ÅAS 100
kommittén för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.
Styrelsen ska välja årsfestmarskalk för år 2019. För att alla kåreniter skulle ha möjlighet att bli beaktade vid
valet och för att ÅAS skulle få den bästa möjliga årsfestmarskalken bör styrelsen nu fastslå eventuellt
arvode, en tidtabell för val av årsfestmarskalk och lediganslå uppdraget.
Förslag: Styrelsen fastslår arvodet för årsfestmarskalken till 800 euro samt lediganslår
förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för år 2019 med en tid för intresseanmälan som utgår 4.4.2018
kl. 23.59.
SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och arvodets storlek och den eventuella
arbetsbördan marskalken kommer att ha inför 100-årsjubiléet.
SO Laakso föreslog att deadline för ansökningar skulle ändras till 2.4 för att möjliggöra intervjuer 4-5.4.
Styrelsen kan sedan på sitt möte 6.4 fatta beslut om vem som ska blir årsfestmarskalk för ÅAS100.
Beslut:

Styrelsen fastslog arvodet för årsfestmarskalken till 800 euro samt lediganslår

förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för år 2019 med en tid för intresseanmälan som utgår 2.4.2018
kl. 23.59.
119 Grupp 40 000 Utlåtande om spårvagnar i Åbo
Bilaga 4 – Utlåtande om spårvagnar i Åbo
Föredragande: SO Laakso
I ÅAS samarbetsorgan Grupp 40 000 har man under början av året diskuterat vad man vill göra under året.
Ett tema som är väldigt aktuellt i Åbo är kollektivtrafiken, närmare bestämt diskussionen mellan superbuss
och spårvagn.
År 2016 gjordes en studerande-enkät som är grunden för Grupp 40 000 kommunalpolitiska program. I
denna undersökning har studeranden svarat att en spårvagn är att föredra. Eftersom studerande utgör en
femtedel av stadens befolkning är det viktigt att också studerandes åsikt hörs gentemot staden i denna
fråga. Därför har Grupp 40 000 skrivit ett utlåtande (som bilaga) som kommer att skickas åt stadens
beslutsfattare. Styrelsen bör nu ta ställning till att skriva under utlåtandet.
Förslag: ÅAS, tillsammans med resterande student- och studerandekårerna i Åbo, genom Grupp 40 000
skickar ett utlåtande om spårvagnar till beslutsfattarna i staden.
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SO Laakso föredrog ärendet och konstaterade att det inte är frågan om ett utlåtande utan en insändare.
Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att det ännu bör finnas möjlighet att göra smärre
korrigeringar i texten.
Beslut: ÅAS, tillsammans med resterande student- och studerandekårerna i Åbo, genom Grupp 40 000
skickar en insändare om spårvagnar till lokala tidningar. SO Laakso och VO Sigfrids fick fullmakt att
godkänna eventuella ändringar i texten.
120 Fastställande av redaktion för Errores 2018
Föredragande: SO Laakso
Som chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis 2018 fungerar Ina Laakso. Styrelsen ska på chefredaktörens
förslag fastställa de övriga redaktörerna (Reglemente för Errores S:tae Valpurgis § 2).
Förslag: Styrelsen fastställer redaktionen för Errores S:tae Valpurgis 2018.
SO Laakso föredrog ärendet och föreslog att till redaktionen väljs Helmi Andersson, Jonathan Nyström och
Andreas Reipsar.
Beslut: Styrelsen valde Helmi Andersson, Jonathan Nyström och Andreas Reipsar redaktionen för Errores
S:tae Valpurgis 2018. Som chefredaktör fungerar tidigare valda Ina Laakso.
121 Nomineringar till FSF:s kärnteam för arbetslivet
Bilaga 5 – FSF:s begäran om nomineringar
Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar
FSF har inkommit med en begäran om att studentkårerna ska nominera en kandidat vardera till FSF:s
kärnteam för projektet ”Framtidens arbete, vårt arbete”. Nomineringarna bör vara FSF tillhanda senast 7.3.
Mera information om uppdraget finns i bilagan.
Förslag: Styrelsen beslutar om eventuell nominering till FSF:s kärnteam för arbetslivet.
Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet.
Belsut: Styrelsen beslöt nominera Andreas Reipsar till FSF:s kärnteam för arbetslivet.
122 Val av medlemmar i ÅAS FSF-utskott
Föredragande: SO Laakso
På sitt möte 01/18 har fullmäktige beslutat att i år ska ett FSF-utskott fungera vid ÅAS. Fullmäktige har på
sitt möte 02/18 valt Nadja Vesterinen som ordförande för FSF-utskottet, samt beslutat att styrelsen
verkställer en ansökningsprocess för utskottets övriga medlemmar.
Styrelsen har på sitt 07/18 möte öppnat ansökan för FSF-utskottet. I samråd med utskottets ordförande
fastställde styrelsen kriterierna för anmälan.
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
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Ansökan öppnades 22.2 i Halloped och var öppen till och med 5.3. Styrelsen väljer högst 15 personer till FSFutskottet från de inkomna ansökningarna på sitt styrelsemöte 7.3.
Förslag: Styrelsen väljer medlemmar till ÅAS FSF-utskott.
SO Laakso föredrog ärendet och konstaterade att hittills har endast två sökande visat intresse. SO har
konfererat med FO Lindroos innan mötet och då inga särskilda hinder förelåg föreslog SO att deadline skulle
flyttas fram till 21.3. Styrelsen konstaterade att mera och tydligare marknadsföring av uppdraget behövs.
Beslut: Styrelsen förlängde ansökningstiden till 21.3.
123 Införskaffning av ny dator till informatören
Bilaga 6 – Förslag på dator till IS
Föredragande: IS Dahlbäck
Informatörens arbetsdator börjar vara till åren kommen och informationssektorns nya betoning på
produktion av exempelvis videomaterial ställer högre krav på hårdvara än tidigare. På mjukvarufronten har
vi det på det torra i och med att ÅAS prenumererar på en Adobe CC-licens från tidigare.
Efter att ha begrundat olika alternativ, och övervägt att köpa komponenterna enskilt och skruva ihop en
egen dator har föredragande ändå fastnat för en färdigbyggd dator med tillhörande garanti och s.k. ”on site
support”.
Förslag på ny dator med tekniska specifikationer finns som bilaga.
Förslag: Styrelsen beslutar att införskaffa en ny arbetsdator till informatören och för ändamålet reserveras
2 455 € från budgetposten 10-3460, IT-anskaffningar.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt att införskaffa en ny arbetsdator till informatören och för ändamålet reserveras
2 455 € från budgetposten 10-3460, IT-anskaffningar.

Högskolepolitiska ärenden
124 Deltagande i träff för studentkårernas högskolepolitiska experter
Protokollbilaga 3 – Program för träff
Föredragande: HE Lindblad
Fredagen 9.3. ordnar studentkårernas högskolepolitiska experter en endagsträff i Helsingfors. Dylika träffar
brukar ordnas med ojämna mellanrum för att introducera nya anställda, gå igenom aktuella
problemställningar gällande enskilda studerandes rättsskyddsstöd och uppdatera varandra på läget för
olika nationella reformer och aktuella frågor på universiteten.
Denna gång har HUS anställda bokat program med besök på Sitra och träff med Tomi Halonen från UKM
som kommer att berätta om arbetet med utformandet av den nya finansieringsmodellen för universiteten
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
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inom högskolevisionsarbetet. FSF:s högskolepolitiska experter meddelade även att de väldigt gärna går
igenom sitt arbete inom högskolevisionsarbetsgrupperna och får stöd av kollegerna på kårerna då deras
arbetsbörda just nu är hiskeligt stor.
Förslag: Styrelsen besluter att HE Lindblad deltar i träff för studentkårernas högskolepolitiska experter i
Helsingfors fredagen 9.3. Utgifterna bokförs under budgetpost 3760; intressebevakning.
HE Lindblad föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslötatt HE Lindblad deltar i träff för studentkårernas högskolepolitiska experter i
Helsingfors fredagen 9.3. Utgifterna bokförs under budgetpost 3760; intressebevakning.
125 ”Working in Finland”-seminarium
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
”Working in Finland”-seminariet ordnas i samarbete med TYY och Arbetsforum. Evenemanget riktar sig till
internationella studerande och målet med evenemanget är att upplysa internationella studerande om
arbetsmöjligheter i Finland.
Programmet under evenemanget består av anföranden av bl.a. Arbetsforum, Potkuri och en panel av
tidigare internationella studerande som lyckats få ett arbete i Finland.
Evenemanget ordnas onsdagen 14.3 kl. 12:15-15:45 i Educarium.
Förslag: ÅAS ordnar Working in Finland-seminariet tillsammans med Arbetsforum och TYY.
HE Lindblad föredrog ärendet
Belsut: ÅAS ordnar Working in Finland-seminariet tillsammans med Arbetsforum och TYY.
126 Ros istället för ris
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
Ros istället för ris är ett pris i form av en ros som ÅAS delat ut sedan 1996. Tanken är att ÅAS belönar
personer som verkligen satsar på undervisningen eller på att göra Akademisamfundet till en trevlig
omgivning för studier. Rosorna delas ut på ÅA:s verksamhetsorter på förslag av kårmedlemmar och ett
pressmeddelande om utdelningen skickas ut.
Ros istället för ris lediganslås 19.3, och nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 17.4.
Beslutet om vem som tilldelas en ros fattas på styrelsemötet fredagen den 20.4.
Vid val av personer som tilldelas priset fästs uppmärksamhet vid att ros istället för ris inte delas åt personer
som nyligen fått det. Förslagsvis utdelas 10-15st rosor.
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Utgifterna för projektet består av priset för rosorna samt kostnaderna för lika många ark av något finare
papper på vilket diplom skrivs ut.
Rosorna delas ut under v. 17, förslagsvis tisdagen 24.4.
Förslag: Styrelsen beslutar att lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 150,00 euro reserveras för
ändamålet. Styrelsemedlem Andersson försöker fixa blommorna som sponsorering för att minska på
kostnaderna.
SO Laakso föredrog ärendet och konstaterade att en lämplig budgetpost torde vara 10-3760
Intressebevakning.
Beslut: Styrelsen beslöt att lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 150,00 euro reserveras för ändamålet
från budgetposten 10-3760 Intressebevakning. Styrelsemedlem Andersson försöker fixa blommorna som
sponsorering för att minska på kostnaderna.

Inrikesärenden
127 Lediganslagning av ÅAS specialföreningsmedel
Föredragande: Styrelsemedlemmarna Maunula & Nyström
Fullmäktige har budgeterat 7000 € för specialföreningsmedel år 2018. Specialföreningsmedlen delas ut
årligen till ÅAS specialföreningar för att underlätta och driva fram verksamheten. Ansökan för
specialföreningsmedel är öppen 09.03.2018 kl. 12.00 – 29.03.2018 kl. 23.59.
Åbo Akademis Studentkår delar ut specialföreningsmedel till alla föreningar som ansökt om understöd. I
utdelningen för medlen för verksamhetsåret 2018 beaktas följande verksamhet:
•

Verksamhet som främjar välmående

•

Tvärvetenskapliga evenemang

•

Alkoholfria evenemang

•

Aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och övrig osakligt beteende

•

Verksamhet som inkluderar internationella studerande

Till ansökan om specialföreningsmedel måste följande bilagor bifogas:
•

Verksamhetsplan och budget för 2018

•

Övriga dokument som kan belysa ansökan

Redovisning om hur specialföreningsmedlen använts ska skickas in före 30.11.2018 kl. 23.59.
Förslag: Styrelsen lediganslår 7000 € i specialföreningsmedel. Beviljandet av medlen sker med hjälp av
kriterierna ovan och ansökningstiden är mellan 09.03.2018 kl. 12:00 och 29.03.2018 kl. 23.59. Medlen tas
från budgetmoment: 10-3751.
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Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet. SO Laakso önskade tillägga till beslutet att beslut om utdelning
kan fattas på styrelsens möte 6.4.
Beslut: Styrelsen lediganslår 7000 € i specialföreningsmedel. Beviljandet av medlen sker med hjälp av
kriterierna ovan och ansökningstiden är mellan 09.03.2018 kl. 12:00 och 29.03.2018 kl. 23.59. Medlen tas
från budgetmoment: 10-3751. Beslut om utdelning sker på styrelsens möte 6.4.
128 Lediganslagning av ÅAS projektmedel
Föredragande: Styrelsemedlemmarna Maunula & Nyström
Fullmäktige har budgeterat 2000 € för projektmedel år 2018. För projektmedel ser vi noggrannare på
föreningarnas behov och våra kriterier. Projektmedlens ansökan är öppen 03.04.2018 kl. 12.00 –
27.04.2018 kl. 23.59.
Vid utdelningen av projektmedel 2018 ska projektet uppfylla ett eller flera av följande kriterier:
•

Projekt som främjar studerandes allmänbildning och samhällsengagemang

•

Projekt som främjar internationalisering

•

Projekt som främjar studerandes kontakt till arbets- och näringslivet

Till ansökan om projektmedel bör det bifogas en detaljerad projektplan som innehåller:
•

Tidsplan

•

Projektets budget

•

Beskrivning av projektets syfte, målgrupp och hur projektet ska genomföras.

Efter avslutat projekt ska föreningen redovisa för hur projektmedlen användes. Redovisningen bör vara
inskickad före 30.11.2018 kl. 23.59
Förslag: Styrelsen godkänner lediganslagningen av projektmedel på 2000 € samt fastställer
ansökningskriterierna för 2018. Medlen tas från budgetmoment 10-3753.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet. SO Laakso önskade tillägga till beslutet att beslut om utdelning
kan fattas på styrelsens möte 4.5.
Beslut: Styrelsen godkände lediganslagningen av projektmedel på 2000 € samt fastställde
ansökningskriterierna för 2018. Medlen tas från budgetmoment 10-3753.
129 Siistivappu-kampanj
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
Turun yliopiston ylioppliaskunta:s miljögrupp har närmat sig ÅAS och frågat ifall vi vill delta i deras
Siistivappu-kampanj under valborgshelgen tillsammans med de andra högskolorna i Åbo. Denna kampanjs
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syfte är att främja miljömedvetenheten under valborg och uppmuntra studeranden att minska mängden
skräp.
Kampanjen skulle främst handla om att sprida medvetenhet och information på sociala medier samt
eventuellt något evenemang, men inga kostnader nämns här.
Förslag: ÅAS deltar i Siistivappu-kampanjen tillsammans med TYY.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.
Beslut: ÅAS deltar i Siistivappu-kampanjen tillsammans med TYY.
130 Blodgivning på Kåren 08.10.2018
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
Enligt tradition brukar studentkåren en gång per termin ordna blodgivning på Kåren för studeranden. Detta
görs för ett välgörande ändamål och hör till studentkårens samhälleliga ansvar, i enlighet med ÅAS
intressesektors verksamhetsplan.
Blodtjänsten i Åbo är kontaktad och de har gett ett passligt datum för att detta, 8 oktober. Styrelsen ska i
god tid marknadsföra evenemanget och uppmana sina kårmedlemmar att donera blod för att hjälpa andra
människor, samt också kontakta de övriga studerandekårerna i Åbo för att få dem med och donera blod.
Förslag: Styrelsen beslutar att ordna blodgivning på Kåren måndagen den 8.10.2018.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet och strök platsen för blodgivningen då det ännu inte är säkert
var den kommer att ske.
Beslut: Styrelsen beslöt att ordna blodgivning i Åbo måndagen den 8.10.2018.
131 Specialföreningsmässa i Åbo 3.4.2018
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
Traditionellt ordnas en specialföreningsmässa för Åbo Akademis Studentkårs specialföreningar i Åbo under
våren. Detta år ordnas en specialföreningsmässa 3.4. kl. 17.00-19.00 på Kåren, Åbo. Specialföreningarna
önskas meddela senast 31.3 om sitt deltagande.
Specialföreningar vid Åbo Akademis Studentkår deltar gratis på specialföreningsmässan. Utöver ÅAS
specialföreningar har föreningar som gynnar studerande en möjlighet att delta på mässan mot en avgift på
20 €. För att en utomstående studerandeförening ska få delta bör följande kriterium uppfyllas:
•

Föreningsarbetet leds av studerande

•

Föreningen ordnar evenemang som gynnar studerande

•

Föreningen ordnar verksamhet på svenska och/eller engelska
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•

Föreningen bedriver icke-vinstdrivande verksamhet

Förslag: Styrelsen ordnar specialföreningsmässa i Åbo 3.4.2018.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen ordnar specialföreningsmässa i Åbo 3.4.2018.

Studenttraditionsärenden
132 Wappen på vårdberget
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
ÅAS ordnar tillsammans med YLE och Brahe Djäknar den traditionsenliga mösspåläggningen på Vårdberget
i Åbo den 30.4. Traditionsenligt ordnas evenemanget för att sjunga in våren tillsammans med alla
finlandssvenska studenter i Åbo. Eventuella kostnader bokförs på konto 10-3951. Budgeten för
evenemanget tas upp på ett kommande styrelsemöte.
Förslag: ÅAS ordnar tillsammans med YLE och Brahe Djäknar den traditionsenliga Wappen på vårdberget
den 30.4.2018.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.
Beslut: ÅAS ordnar tillsammans med YLE och Brahe Djäknar den traditionsenliga Wappen på vårdberget
den 30.4.2018.
133 Wappmiddag på Kåren
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
Efter det traditionsenliga programmet på Vårdberget brukar det ordnas program för studerande på Kåren.
Tillsammans med de av våra nationer som är frivilliga ordnas det en Wappen middag på Kåren den
30.4.2018. Under middagen ordnas lättsamt program.
Förslag: ÅAS ordnar tillsammans frivilliga nationer en Wappmiddag på Kåren 30.4.2018.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.
Beslut: ÅAS ordnar tillsammans frivilliga nationer en Wappmiddag på Kåren 30.4.2018.

Inbjudningar
134 Humanistiska Föreningens födelsedagsmiddag – 17.3
Föredragande: IS Dahlbäck
Humanistiska Föreningen vid Stockholms universitet firar sin 104:e födelsedagsmiddag den 17.3.
Anmälningsdeadline är 12.3.
Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation.
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Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Humanistiska Föreningen med anledning av deras
födelsedagsmiddag.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Humanistiska Föreningen med anledning av deras
födelsedagsmiddag.
135 Impuls’ 55-årsfest – 7.4
Föredragande: IS Dahlbäck
Psykologföreningen Impuls firar sin 55-årsfest lördagen 7.4 på Kåren. Priset är 85 € per person och sista
anmälningsdag är 25.3.
Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation.
Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Impuls med anledning av deras 55-årsfest.
IS Dahlbäck föredrog ärendet. SO Laakso meddelade att styrelsemedlem Andersson vill delta i denna årsfest
på egen bekostnad.
Belsut: Styrelsemedlem Andersson deltar i Impuls’ 55-årsfest på egen bekostnad.
136 Nylands Nations CCCLXXV årsfest – 7.4
Föredragande: IS Dahlbäck
Nylands Nation vid Helsingfors universitet firar sin CCCLXXV årsfest lördagen 7.4. Priset är 70 € per person
och sista anmälningsdag är 23.3.
Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation.
Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Nylands Nation med anledning av deras CCCLXXV årsfest.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Nylands Nation med anledning av deras CCCLXXV årsfest.
137 Åbolands Nations XLI årsfest – 14.4
Föredragande: IS Dahlbäck
Åbolands Nation firar sin XLI årsfest lördagen 14.4 i Åbo. Priset är 69 € per person och sista anmälningsdag
är 31.3.
Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en årsfest styrelsen bör delta i.
Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Åbolands Nations XLI årsfest.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
www.studentkaren.fi
kontakt@studentkaren.fi
+358 2 215 4650

12

Styrelsemöte 08/18 | Protokoll
7.3.2018

Beslut: Styrelsemedlem Nyström deltar i Åbolands Nations XLI årsfest.

Övriga ärenden
138 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
139 Mötets avslutande
SO Laakso avslutade mötet kl. 10.35.

Bilagor
Bilaga 1 – ÅAS verksamhetsberättelse för år 2017
Bilaga 2 – ÅAS bokslut för år 2017
Bilaga 3 – Redogörelse för intressesektorns verksamhet 2017
Bilaga 4 – Utlåtande om spårvagnar i Åbo
Bilaga 5 – FSF:s begäran om nomineringar
Bilaga 6 – Förslag på dator till IS
Protokollbilaga 1 – GS Forsmans anhållan om tjänsteledighet
Protokollbilaga 2 – GS Forsmans anhållan om tjänsteledighet, korrigering av datum
Protokollbilaga 3 – Program för träff

Vid protokollet

IS Dahlbäck

GS Honkasaari

Justerat 7.3.2018

SO Laakso

VO Sigfrids
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