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Styrelsemöte 10/18 | Protokoll
Tid:   fredag 23.3.2018 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 

 

Övriga kallade: GS Helen Honkasaari 
HE Petra Lindblad 
IS Matias Dahlbäck 
KS Ken Snellman 
VL Jonna Lindqvist

146 Mötets öppnande 
SO Laakso öppnade mötet kl. 9.05. 

147 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 
Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är när-
varande. (Arbetsordning för studentkårens förvaltande organ, 6 §) 

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför. 

148 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

149 Meddelanden 
ONS DEN 7 MARS 

FNT fakråd 
Styrelsemöte 
Bibbautvecklingsgrupp / Helmi 
Intressebevakningsmöte 
Lunch med MK/ Jonathan 
Möte om utrymmen / ledningsgrupp 
SOPOlive 
Webbshoppen / GS, IS, KS 
GDPR-föreläsning på SVF / IS 
 

TORS DEN 8 MARS 
FSF ledarseminarium /SO+GS 
Ledningsgruppen för inforamtionssäkerhet ÅA / 
HE 
Träff med Pedactus/ Jutta och Jacob 
Lunch med infosäkchef Wennström om GDPR / HE 
Träff med Politivas/ Jutta och Jacob 
Livestream 

Träff med StuBi/ Jutta och Jacob 
Ivånare och innovation - Ett framtidsseminarium 
med Per Schlingmann / Jacob 
ÅAS presentation till Barnträdgårdslärarna/ Jutta 
och VL 
Möte med studerande / HE 
FSE magisterprogramträff / Helmi 
 

FRE DEN 9 MARS 
FSF ledarseminarium /SO+GS 
Höpo-anställdaträff med FSF / HE 
 

MÅN DEN 12 MARS 
Seniorernas råd 
Styrelsekaffe 
Finland & EU 
Träff med Johan Nyman angående Peppi / 
Styrelsen 
Möte med Timo Bäckman/ Jutta och Jacob 
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Träff med ÅSL 
FiTech / GS+TYY Rauli 
Lost in Turku / HElmi 
Seksmyy-planering / Turun Petrat 
Träff med Åbo stad 
Varsinaissuomen liitto 
 

TIS DEN 13 MARS 
Skype möte om SYL-semma / Jonathan 
Tisdagskaffe 
Lost in Turku - Helmi 
Träff med ÅsNA /Jonathan 
Träff med Gastro/ Jutta och Jacob 
Träff med internationella ärenden / Helmi + HE 
Errores möte / SO, Jonathan, Andreas, Helmi, IS 
Få koppi på din fakultet 
 

ONS DEN 14 MARS 
Ledningsgruppen 
Intressebevakningsmöte 
Working in Finland-seminarium ÅA, TY, ÅAS, TYY 
Möte / GS + HE 
möte om Wappfesten / Ina 
SOPOlive 
Presidiemöte 
ED-möte /GS+SO+FO 
 

TORS DEN 15 MARS 
SEKSMYY-träff, Åbo 
Revision Kpmg 
Opiskelijakaupunki Turku Ohjausryhmä 
Anställdamöte / VLKSISHE 
ÅA arbetsskyddskommissionen / HE 
SEKSMYY-välmående / HE + TYY-personal 
 

FRE DEN 16 MARS 
SEKSMYY-träff, Åbo 
Möte med ÅST / GS + IS + Andreas 
Peppi styrgruppsmöte / Andreas 
Noviums årsfest/ Jutta och Jacob 

Möte med campussport 
 

LÖR DEN 17 MARS 
Helmi på NN årsfest 
 

MÅN DEN 19 MARS 
FSF sopo+internationell träff 
Launch Webbshop 
Styrelsekaffe 
Möte om tekniska lösningar m Gurli / GS, IS, KS 
Träff med Lisbeth Fagerström rektorn för Åbo 
Akademi i Vasa / Styrelsen 
FMG - GO-möte inför 03/18 
 

TIS DEN 20 MARS 
FSF sopo+internationell träff 
Tisdagskaffe 
Jontte på MK höpokaffe 
Träff hos Arbetsforum / Andreas+andra 
intresserade 
Riksdagsvalutbildning 
 

ONS DEN 21 MARS 
Möte / GS + HE 
Intressebevakningsmöte 
Personalmöte 
Träff med Kati Systä om SHVS strategi, HE, Frida 
Krisplansmöte / SO, GS, HE, VD, EDO 
SOPOlive 
Valutskottsmöte / HE,FO 
TYS styrelsemöte 
 

TORS DEN 22 MARS 
FSF höpo-träff 
Morgonskola / Styrelsen 
Åbo Akademins stipendienämnd för 
engelskspråkiga magisterprogram 
FMG aftonskola inför 03/18 
Åbo svenska föreningsråds årsmöte 

 

Administrativa ärenden 
150 Lediganslagning av platsen som koordinator för jubileumsåret 2019.  

Föredragande: GS Honkasaari 
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Jubileumsåret kommer att innebära ett år fyllt med aktiviteter och verksamhet för att fira Studentkårens 
100-åriga historia. För att verkställa programmet som sammanställs bl.a. av ÅAS100 gruppen anställer vi 
en koordinator som vill vara med och skapa ett fint jubileumsår för alla våra medlemmar. Hen kommer att 
organisera och marknadsföra evenemang, såsom fester, träffar och utställningar och bidra till ett gott och 
innehållsrikt studieliv för våra medlemmar. Anställningen inleds som deltid men övergår till heltid, och 
arbetsplatsen är kansliet i Åbo. GS agerar förman.  

Anställningen är beroende av budgetering och blir därför tidsbestämt, först till slutet av 2018 varefter ett 
nytt ett år kontrakt skrivs för 2019. För 2018 finns det budgeterat för en 8 månaders anställning. 
Annonseringen kan börjas vecka 13. Ansökningstiden tar slut den 13.4 och intervjuer hålls vecka 16. 
Anställningen beslutas om på styrelsemötet 20.4.18. Anställningen inleds i maj.   

Förslag: Styrelsen lediganslår platsen som koordinator för jubileumsåret 2019. 

GS Honkasaari föredrog ärendet. 

Protokoll: Styrelsen lediganslog platsen som koordinator för jubileumsåret 2019. 

151 Prissättning för Marlirummet 
Bilaga 1 – Prislista för Marlirummet 
 Föredragande: SO Laakso 

Fullmäktige beslutade på sitt möte 02/18 att ”Studentkårens ledning utreder priserna och reglerna för att 
hyra studentkårens utrymmen”. 

Studentkårens intressesektor ansvarar för prissättningen av Marlirummet, ekonomidirektionen för 
prissättningen för bastun samt Havtornens utrymmen. Ledningen har diskuterat ärende och har nu kommit 
fram till ändringsförslag (se bilaga). Styrelsen behöver nu besluta om ny prissättning för Marlirummet. 

Förslag:   Styrelsen beslutar om prissättningen för Marlirummets hyra. 

SO Laakso föredrog ärendet. 

Styrelsemedlem Storbjörk föreslog att kategorin ”ÅAS närstående föreningen” skulle strykas då han ansåg 
den vara otydlig. Styrelsemedlem Reipsar understödde detta. 

Styrelsemedlem Reipsar föreslog att hyran för kategorin ”övriga” skulle sättas till 200 €. Styrelsemedlem 
Storbjörk understödde detta. 

Styrelsen diskuterade möjligheterna att ge speciella samarbetspartners så som exempelvis ÅA:s 
alumniförening möjlighet att hyra Marlirummet till ett rabatterat pris.  

Beslut: Styrelsen fastställde prissättningen för Marlirummet enligt följande: 

• Kårmedlemmar och specialföreningar – 50 € 
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• Alumner – 100 € 
• Övriga – 200 € 
• Kategorin ”ÅAS närstående föreningar” stryks 

152 ÅAS medelinsamlingslov  
Föredragande: SO Laakso 

Planeringen inför ÅAS 100-årsjubileum är igång och diskussionen kring att skaffa sig ett 
medelinsamlingslov för jubileet har diskuterats både i ÅAS 100 kommittén samt inom fullmäktige. Styrelsen 
bör nu ta ställning till ifall ÅAS ska ansöka om ett medelinsamlingslov. 

Tillståndet för att få samla medel tar upp till 6 månader för polisen att behandla det och kostnaderna för 
lovet uppgår till några hundra euro. Under fullmäktiges workshop har man också funderat kring till vad som 
pengarna ska samlas in för och kommit fram till goda idéer, eftersom detta ska motiveras i ansökan 
noggrant.  

Förslag: Styrelsen beslutar om att anhålla om ett medelinsamlingslov.  

SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet. GS Honkasaari förklarade hur 
medelinsamlingslovet kräver ett specifikt syfte. Utgående från fullmäktiges diskussioner tidigare i vår kunde 
exempelvis kårhusens tillgänglighet vara ett lämpligt syfte för ÅAS medelinsamling i samband med 
jubileumsåret. 

Styrelsen konstaterade att GS Honkasaari och styrelsemedlem Reipsar kan sköta det praktiska med att 
skicka in lovet. 

Beslut: Styrelsen beslöt anhålla om medelinsamlingslov i anslutning till ÅAS100. Ändamålet för 
medelinsamlingen blir att göra kårhusen tillgängliga. Styrelsemedlem Reipsar och GS Honkasaari sköter det 
praktiska med ansökan i samordning med Ekonomiedirektionen; 

153 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. 

Styrelsen förlängde ansökningstiden på sitt 08/18 möte till 21.3. Styrelsen väljer högst 15 personer till FSF-
utskottet från de inkomna ansökningarna. 

Förslag: Styrelsen väljer medlemmar till ÅAS FSF-utskott. 
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SO Laakso föredrog ärendet och konstaterade att följande kårmedlemmar ansökt om att plats i FSF-
utskottet:  Ville Berglund, Julia Glantz, Unna Heimberg, Sofia Nordberg, Nicolina Nordman och Calle 
Wikman. 

Beslut: Styrelsen valde Ville Berglund, Julia Glantz, Unna Heimberg, Sofia Nordberg, Nicolina Nordman och 
Calle Wikman till ÅAS FSF-utskott. 

Högskolepolitiska ärenden 
154 Val av studentrepresentant till arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen 

Föredragande: Styrelsemedlem Andersson 

Professor Michaela Pörn har inkommit med begäran om att ÅAS väljer en ny suppleant till arbetsgruppen 
för ämneslärarutbildningen. Professor Pörn fungerar som ordförande för gruppen. Hela gruppens 
sammansättning finns här: https://www.abo.fi/personal/media/32132/rektorsbeslut22112016.pdf/ 

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, 
utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo 
Akademi. Gruppen har två studentrepresentanter (en från FHPT och en från FNT) med personliga 
suppleanter. Det sökes en suppleant till gruppen. Verksamhetsperioden tar slut 31.12.2018.  

Förslag: Styrelsen väljer en suppleant till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen.  

SO Laakso föredrog ärendet och konstaterade att gruppen hade en sökande: Marina Stenbäck. 

Beslut: Styrelsen valde Marina Stenbäck som suppleant till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen.  

155 Academill i förändring - 27.3 
Föredragande: Styrelsemedlem Storbjörk 

Styrelsen arrangerar evenemanget “Academill i förändring” för studentrepresentanter, specialföreningar 
och andra intresserade kårmedlemmar i Vasa tisdagen 27.3 kl.16-18.  

Syftet med tillställningen a ̈r att ge deltagarna teoretisk kunskap och praktiska verktyg de kan använda för 
att pa ̊verka studierna och studiemiljön pa ̊ Åbo Akademi i Vasa. Därtill ska aktuella frågor kunna diskuteras 
på tillställning. 

Föreslagningsvis reserveras 25 € till kaffe och eventuell annan traktering fra ̊n budgetpost 19-3790, 
intressebevakningens kampanjer och seminarier. Havtornens vardagsrum är bokat för evenemanget. 

Styrelsemedlemmarna Storbjörk och Maunula ansvarar för evenemanget. I evenemanget deltar även 
studentkårens högskolepolitiska expert Petra Lindblad. Rese- och övernattningskostnader som uppkommer 
då Lindblad deltar i evenemangen i Vasa ersätts från budgetpost 19-3790, intressebevakningens kampanjer 
och seminarier. 
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Förslag: Styrelsen ordnar evenemanget “Academill i förändring” i Vasa den 27.03.2018 

Styrelsemedlem Storbjörk föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen ordnar evenemanget “Academill i förändring” i Vasa den 27.03.2018 

156 Pop-up i Academill - 28.3 
 Föredragande: Styrelsemedlem Storbjörk 

Styrelsen arrangerar ett pop-up evenemang i Vasa för alla intresserade onsdagen 28.3 kl. 10.30-12.15.  

Syftet med tillställningen är att med ett typ av lågtröskelevenemang nå vanliga kårmedlemmar för att kunna 
diskutera aktuella och angelägna frågor och informera om studentkårens verksamhet. 

 På evenemanget erbjuds ingen traktering däremot kommer utdelning av diverse gratis halarmärken som 
finns på kansliet i Vasa att delas ut. Evenemanget medför därför inga nya utgifter för ÅAS. Foajén i Academill 
är bokat för evenemanget. 

 Styrelsemedlemmarna Storbjörk och Maunula ansvarar för evenemanget. I evenemanget deltar även 
studentkårens högskolepolitiska expert Petra Lindblad. Rese- och övernattningskostnader som uppkommer 
då Lindblad deltar i evenemangen i Vasa ersätts från budgetpost 19-3790, intressebevakningens kampanjer 
och seminarier. 

 Förslag: Styrelsen ordnar evenemanget “Pop-up i Academill” i Vasa den 28.03.2018 

Styrelsemedlem Storbjörk föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen ordnar evenemanget “Pop-up i Academill” i Vasa den 28.03.2018 

Socialpolitiska ärenden 
157 Alla har rätt till ett givande studieliv - 28.3 

 Föredragande: Styrelsemedlem Storbjörk 

Styrelsen arrangerar evenemanget “Alla har rätt till ett givande studieliv” för studentrepresentanter, 
specialföreningar och andra intresserade kårmedlemmar i Vasa onsdagen 28.3 kl. 15-16.30.  

Syftet med tillställningen är att ge deltagarna teoretisk kunskap och praktiska verktyg i jämställdhetsarbete 
och hur man exempelvis hanterar olika typer av trakasseringar. Under tillställningen ordnas en workshop 
där deltagarna tillsammans försöker tackla olika typer av situationer som kan uppstå i studierna och 
studielivet. 

Föreslagningsvis reserveras 25 € till kaffe och eventuell annan traktering från budgetpost 19-3790, 
intressebevakningens kampanjer och seminarier. Havtornens mötesrum är bokat för evenemanget. 
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Styrelsemedlemmarna Storbjörk och Maunula ansvarar för evenemanget. I evenemanget deltar även 
studentkårens högskolepolitiska expert Petra Lindblad. Rese- och övernattningskostnader som uppkommer 
då Lindblad deltar i evenemangen i Vasa ersätts från budgetpost 19-3790, intressebevakningens kampanjer 
och seminarier. 

Förslag: Styrelsen ordnar evenemanget “Alla har rätt till ett givande studieliv” i Vasa den 28.03.2018 

Styrelsemedlem Storbjörk föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen ordnar evenemanget “Alla har rätt till ett givande studieliv” i Vasa den 28.03.2018 

Inrikesärenden 
158 Specialföreningsfrukost i Vasa 5.4.2018 

Föredragande: Styrelsemedlem Maunula 

Ett av styrelsens projekt detta år är att förbättra kontakten till specialföreningarna. 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, 
och medför därmed kostnader åt ÅAS. Förslagsvis reserveras 100 € till evenemanget. 

Förslag: Styrelsen beslutar om att specialföreningsfrukost ordnas den 5.4.2018 i Havtornen. Till 
evenemanget reserveras 100 € och tas ur budgetmoment 19-3900 (Styrelsens projekt). 

SO Laakso föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt om att specialföreningsfrukost ordnas den 5.4.2018 i Havtornen. Till evenemanget 
reserveras 100 € och tas ur budgetmoment 19-3900 (Styrelsens projekt). 

159 Vappfirande i Vasa / OVVS 
Föredragande: Styrelsemedlem Maunula 

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: Att ärendet antecknas för kännedom. 

Styrelsemedlem Storbjörk föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. 

160 Arrangerandet av pub quiz 18.4  
Föredragande: Styrelsemedlemmarna Reipsar & Nyström 
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För att erbjuda studerande program på Kåren som ordnas av studentkåren, samt främja styrelsens projekt 
om hur vi får mer folk till våra Kårhus, så föreslås ÅAS ordna pub quiz på Kåren den 18.4.2018 

Som program planeras en frågesport som ska gå på både svenska och engelska, för att samtidigt kunna nå 
ut till våra internationella studerande.  

Vilka delar av huset som ska användas och program utöver frågesporten som t.ex. musikaliska 
uppträdanden är ännu öppet för planering.  

Evenemanget skulle förslagsvis pågå kl. 18:00-22:00 den 18 april. Budgeterande och närmare planering 
presenteras på nästa styrelsemöte. 

Förslag: ÅAS arrangerar pub quiz 18.4. Budget och program fastställs på nästa styrelsemöte. 

Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet. 

Beslut: ÅAS arrangerar pub quiz 18.4. Budget och program fastställs på nästa styrelsemöte. 

Inbjudningar 
161 Astérix 40 – 13.4 

Föredragande: IS Dahlbäck 

Ämnesföreningen Astérix fyller 40 år och firar detta fredagen 13.4. Priset är 50 € per person och sista 
anmälningsdag är 29.3. 

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en årsfest styrelsen bör delta i. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Astérix 40-årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att styrelsemedlem Nyström deltar i Astérix 40-årsfest. 

162 Teologiska Studentföreningen 51 – 13.4 
Föredragande: IS Dahlbäck 

Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi firar sin 51:a årsfest fredagen 13 april. Priset är 50 € per 
person och sista anmälningsdag är 25 mars. 

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en årsfest styrelsen bör delta i. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i TSF:s 51-årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Belsut: Styrelsen beslöt att SO Laakso deltar i TSF:s 51-årsfest. 
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163 Brobyggarna 7 – 14.4 
Föredragande: IS Dahlbäck 

Brobyggarna fyller 7 och firar detta lördagen 14.4. Priset är 75 € per person och sista anmälningsdag är 6.4. 

Denna årsfest omfattas inte av gällande principer för ÅAS representation. 

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Brobyggarna med anledning av deras sjunde årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Brobyggarna med anledning av deras sjunde årsfest. 

Övriga ärenden 
164 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

165 Mötets avslutande 
SO Laakso avslutade mötet kl. 9.45. 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Prislista för Marlirummet 
 

 

 

 

Vid protokollet      IS Dahlbäck     

 

 

Justerat 4.4.2018      SO Laakso    
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