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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

172 Mötets öppnande
SO Laakso öppnade mötet kl. 9.05.
173 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.
174 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes som sådan.
175 Meddelanden
FRE DEN 23 MARS

FSF höpo-träff
Styrelsemöte

LÖR DEN 24 MARS

JYY:s årsfest/ Jutta

MÅN DEN 26 MARS

Jacob och Jutta i Åbo
Styrelsekaffe
Fullmäktiges möte 03/18 (vårmöte)
ÅA utmanande gruppen på Kåren/ HE

Alumnilunch / IS
Träff med NK/ Jutta och Jacob
Lunch med FPV-rep/ Jacob & HE
Träffa K-gulisar/ Jutta, Jacob och HE
Träff med Katharsis/ Jutta och Jacob
Träff med Tove Forslund / Helmi, Frida, Ina
IEB
Hälsoarbetsgruppen i Vasa / Jacob
Academill i förändring/ Jutta, Jacob, Petra
G40K koordinator intervju / SO, VO
OVVS-styrelsemöte/ Jutta och Jacob
Träff med studrep i jämställdhetskommittén / HE

ONS DEN 28 MARS
TIS DEN 27 MARS

HE i Vasa
Tisdagskaffe
K-föreläsning/ Jutta och Jacob
IB-möte
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HE i Vasa
Lost in Turku Helmi
Möte med studerande / HE
Pop-Up i Foajén/ Jutta, Jacob, HE
G40K koordinator intervju / SO & VO
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Livesändning från Vasa / Jacob, Jutta, HE
SOPOlive
Rektorskaffe
Möte om WireUp
Träff K-gulisar/ Jutta, Jacob, HE
Helmi träffar FSE råd + höpon angående tentregler
Jämställdhetskväll i Havtornen/ Jutta, Jacob och
Petra
Åbo Akademis alumner styrelsemöte+årsmöte /
SO

TORS DEN 29 MARS

Examination och bedömning! HE + Helmi

TIS DEN 3 APRIL

Tisdagskaffe
Errores möte / SO, Antti, Helmi, Jontte
Gä igenom ansökningarna om
specialföreningsmedel/ Jutta och Jontte

Specialföreningsmässa i Åbo

ONS DEN 4 APRIL

Intervjuer med ÅAS100 marskalk
Havtornens städdag/ Jutta, Jacob och Jonna
Intressebevakningsmöte
Personalmöte
SOPOlive
Träff med Stadga

TORS DEN 5 APRIL

Intervjuer med ÅAS100 marskalk
Specialfrukost i Vasa / SO, Jutta och Jacob
Gå igenom ansökningarna till
specialföreningsmedel/Jutta och Jontte
Möte med arbetshälsovården på kansliet / GS, HE
Aftonskola / Styrelsen
Ordförandekonferens i Vasa/ SO, Jutta, Jacob

Administrativa ärenden
176 Personalmöte med WISE Consulting
Föredragande: GS Honkasaari
Strategiprocessen vid ÅAS, för personalens del, har skötts i samarbete med konsultbolaget WISE Consulting
och slutförts inom ramarna för fullmäktiges beslut. De ändringar man gick in för att införa i samarbete med
WISE Consulting har diskuterats med personalen och ett slutresultat i.o.m. de ändrade
arbetsbeskrivningarna har börjat nås.
På personalens begäran framför jag ett önskemål om att ÅAS reserverar 2000 euro för att bjuda in vår
konsult Jonas Weckström från WISE Consulting för att ha ett längre möte med personalen. Ändamålet med
personalmötet är att ha en fasiliterad debriefing om processen, fastställa de nya arbetsbeskrivningarna och
diskutera en åtgärdsplan för hur ändringar ska implementeras.
Förslag: ÅAS reserverar 2 000 euro för ett personalmöte med Jonas Weckström från WISE.
GS Honkasaari föredrog ärendet.
Styrelsemedlem Storbjörk föreslog att ärendet skulle remitteras till fullmäktige för behandling. Storbjörk
hänvisade till fullmäktiges beslut från möte 06/17 (ärende 82 – Utvecklingsprocess med tilläggsbudget),
och menade att ytterligare 2 000 € skulle överskrida det kostnadstak fullmäktige fastställt.
SO Laakso föreslog omröstning. Bottenförslaget som JA och Storbjörks förslag som NEJ.
JA: 5
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
www.studentkaren.fi
kontakt@studentkaren.fi
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NEJ: 1
Blanka röster: 1
Bottenförslaget vann.
Storbjörk lämnade avvikande åsikt till protokollet:
Jag önskar anmäla avvikande åsikt till ärende § 176 Personalmöte med WISE Consulting. Enligt mig är förslaget en
utvidgning av studentkårfullmäktiges beslut som fattades 29.7.2017. Fullmäktiges beslut innebar ett kostnadstak
på 15 000 euro gällande köp av konsulttjänster. Den summan har överstigits och detta beslut innebär att
kostnadstaket utvidgas ytterligare med 2 000 euro.
Det nyvalda studentkårfullmäktige borde därför ges möjlighet att behandla frågan. ÅAS:s fullmäktige borde få ta
ställning om det är vettigt och ändamålsenligt att fortsätta samarbetet med WISE Consulting eller välja en annan
väg.
Beslut: ÅAS reserverar 2 000 euro för ett personalmöte med Jonas Weckström från WISE.
177 SO i Vasa 4–6.4
Föredragande: SO Laakso
Styrelsen ordnar specialföreningsfrukost och ordförandekonferens i Vasa 5.4. För dessa evenemang är det
ändamålsenligt att SO Laakso också deltar, och därmed åker upp till Vasa. För detta uppkommer endast
tågbiljettskostnader från och till Vasa. Dessa bokförs på Styrelsens allmänna medel, budgetpost 10–3700.
Förslag: Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.
SO Laakso föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen antecknade ärendet till kännedom.
178 Årsfestmarskalk för ÅAS 100
Bilaga 1 – Sökande till årsfestmarskalk för ÅAS100
Föredragande: SO Laakso
På sitt möte 08/18 lediganslog styrelsen uppdraget för årsfestmarskalk för ÅAS 100 års jubileum med
följande tidtabell: ansökningstiden skulle gå ut 2.4 och att intervjuer på sökande skulle göras 4–5.4 och
beslut skulle tas på styrelsemöte 6.4.
SO Laakso, GS Honkasaari och styrelsemedlem Reipsar har intervjuat kandidaterna och styrelsen behöver
nu ta ställning till att välja årsfestmarskalk för ÅAS 100.
Förslag: Styrelsen väljer årsfestmarskalk för ÅAS 100.
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SO Laakso föredrog ärendet och presenterade de två sökande; Jeremy Nyman och Saku Rantanen.
Intervjugruppen redogjorde för intervjuerna med de sökande, och meddelade att de föredrog Nyman för
uppdraget.
Beslut: Styrelsen valde Jeremy Nyman som årsfestmarskalk för ÅAS100.
179 Ansökan om årsfestsponsorering
Bilaga 2 – Ansökan om årsfestsponsorering
Föredragande: SO Laakso
Biologföreningen Dendriticum r.f. har kommit med en förfrågan om sponsorering till deras sista årsfest. I
bilagan finnes förfrågan om sponsorering. Styrelsen tar ställning till detta.
I regel stöder ÅAS sina specialföreningar via specialföreningsmedel och projektmedel.
Förslag: ÅAS beslutar att inte ge sponsorering till Dendriticums vid Åbo Akademi r.f:s årsfest
SO Laakso föredrog ärendet.
Beslut: ÅAS beslöt att inte ge sponsorering till Dendriticums vid Åbo Akademi r.f:s årsfest
180 Translagen
Föredragande: VO Sigfrids
I Åbo har både TYY och TUO valt att öppet stöda kampanjen för en ny translag. Även SYL har gått in för att
stöda kampanjen. ÅAS har dock inte tagit ställning varken för eller emot en ny revidering av translagen vilket
kampanjen handlar om. Av den orsaken hoppas vi kunna diskutera ärendet under styrelsemötet. Mer
information om kampanjen hittas här: http://www.translaki.fi/tuemme-kampanjaa/
Förslag: Styrelsen beslutar att ÅAS stöder kampanjen för en ny translag.
VO Sigfrids föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt att ÅAS stöder kampanjen för en ny translag.
181 Uppdatering av ÅAS jämlikhetsplan
Föredragande: VO Sigfrids
Genom workshopen med fullmäktige innan fullmäktigemötet 2/18 den 16.2.2018 i Vasa blev det klart att
fullmäktige önskade att ÅAS jämlikhetsplan skulle uppdateras. Utöver uppdateringen av jämlikhetsplanen
skall styrelsen även utarbeta en handbok för föreningarna samt sprida information om våra två
trakasseriombud.
Förslag: Styrelsen beslutar utarbeta en uppdaterad version på jämlikhetsplanen som sedan presenteras för
fullmäktige.
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VO Sigfrids föredrog ärendet. GS Honkasaari hoppades att styrelsen involverar exempelvis
trakasseriombuden.
Beslut: Styrelsen beslöt utarbeta en uppdaterad version på jämlikhetsplanen som sedan presenteras för
fullmäktige.
182 Införskaffning av fodral för bärbara datorer
Bilaga 3 – Förslag på fodral
Föredragande: IS Dahlbäck
Fodralen till de styrelsens och anställdas bärbara datorer börjar vara slitna och tjänar inte längre sitt syfte,
dvs som skydd för själva datorerna. En dator saknar dessutom helt fodral.
Förslagsvis skulle ännu denna gång fodral med utseende i samklang med ÅAS grafiska profil beställas. Dock
från en annan firma än den förra, då kvaliteten på själva fodralen inte riktigt har varit tillfredsställande.
Förslag på fodral i bilagan.
De föreslagna fodralen från zazzle.com kostar 29,05 € styck och en fraktkostnad på ungefär 12 € tillkommer
(på en beställning på 7 st fodral).
Förslag: Styrelsen beslutar beställa ett antal fodral och reserverar medel för dessa från budgetposten 10–
3460, IT-anskaffningar.
IS Dahlbäck föredrog ärendet. Styrelsen visade en klar fördel för den svarta versionen av fodralet. En
handuppräckning visade att totalt åtta fodral behövs.
Beslut: Styrelsen beslöt beställa åtta stycken fodral och reserverar medel för dessa från budgetposten 10–
3460, IT-anskaffningar.

Högskolepolitiska ärenden
183 Utskick av utlåtandet ”E-tentamen – vägen till smidigare examination”
Bilaga 4 – Utlåtande om e-tentamen
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
Efter att ha träffat studentrepresentanter och aktiva studenter inom specialföreningarna samt tagit del av
feedback från övriga studerande har det framkommit att studerande önskar att e-tentamen i större
utsträckning skulle erbjudas som examinationsform. ÅAS vill därför uppmana fakulteterna att i större
utsträckning ta i bruk e-tentamen som examinationsform. E-tentamen är redan nu en möjlig
examinationsform på akademin som på många ämnen används till en väldigt liten grad. Genom att öka
användningen av e-tentamen som examinationsform skulle studiernas flexibilitet öka och genomförandet
av de egna studierna underlättas.

Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
www.studentkaren.fi
kontakt@studentkaren.fi
+358 2 215 4650

5

Styrelsemöte 12/18 | Protokoll
6.4.2018

ÅAS vill framförallt uppmana fakulteterna att ta i bruk e-tentamen för alla kurser med en tent som
examination under sommarmånaderna. Detta för att bättre möjliggöra sommarstudier för studerande och
öka jämlikheten mellan och inom fakulteterna.
Förslag: Styrelsen beslutar sända utlåtandet ”E-tentamen – vägen till smidigare examination till fakulteternas
ämnesansvariga, utbildningslinjeansvariga samt dekanerna.
Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet. Styrelsen önskade ännu att utlåtandet skulle gå till rektoratet och ÅA:s
styrelse.

Beslut: Styrelsen beslöt sända utlåtandet ”E-tentamen – vägen till smidigare examination till fakulteternas
ämnesansvariga, utbildningslinjeansvariga, dekanerna, rektoratet och ÅA:s styrelse.
184 Utskick av utlåtandet ”Jämlika möjligheter att påverka verkställandet av visionen för högre
utbildning och forskning”
Bilaga 5 – Utlåtande till UKM
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
Regeringen har som mål att höja Finlands utbildningsnivå och under hösten 2017 publicerades visionen för
högskoleutbildning och forskning år 2030 ”Förslag till Finland: Finland 100+”. I visionen drar man upp
riktlinjer för hur högskoleutbildningen och forskningen borde utvecklas för att uppnå målet av att minst
hälften av alla unga vuxna i Finland avlägger en högskoleexamen. Undervisnings- och kulturministeriet
(UKM) har också publicerat en webbenkät där man kan påverka hur metoderna och incitamenten för att nå
högskolevisionens mål kan uppnås. Webbenkäten publicerades på finska 26.3 och kommer att stängas den
8.4. Den svenskspråkiga versionen öppnades under skärtorsdagen 29.3, precis innan påskledigheten och
kommer stängas 8.4. Den engelskspråkiga versionen öppnades 3.4 och kommer likaså stängas 8.4. Det
fanns ingen information om när webbenkäten skulle publiceras på svenska på UKM:s hemsida där man
också hänvisade vidare till enkäten.
Detta ställer svensk- och engelskspråkiga i en ojämlik ställning då svarstiden på enkäten är kortare på de
språken jämfört med den finskspråkiga versionen. Enkätsvaren kommer att användas för att vidareutveckla
visionen för högskoleutbildning samt forskning och därmed också på framtida lagstiftning. ÅAS anser att
alla skall ha jämlika möjligheter att påverka högskolornas och forskningens framtid i Finland.
Förslag: Styrelsen beslutar sända utlåtandet ”Jämlika möjligheter att påverka verkställandet av visionen för högre
utbildning och forskning” till Undervisnings- och kulturministeriet.
Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet. Styrelsen konstaterade att utlåtandet även kunde skickas till
Folktinget.
Beslut: Styrelsen beslöt sända utlåtandet ”Jämlika möjligheter att påverka verkställandet av visionen för högre
utbildning och forskning” till Undervisnings- och kulturministeriet och Svenska Finlands folkting.
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Kommunalpolitiska ärenden
185 Kommunalpolitiskt program i Vasa
Bilaga 6 – OVVS:s kommunalpolitiska program
Föredragande: Styrelsemedlem Storbjörk
Styrelsen för den gemensamma intresseföreningen för alla student- och studerandekårer i Vasa, OVVS Opiskelijan Vaasa - Vasa Studerande har skrivit ett utkast till ett kommunalpolitiskt program. Utkastet är
för tillfället på remissrunda till alla student- och studerandekårer i Vasa.
Förslag: Åbo Akademis Studentkår godkänner det första utkastet till OVVS:s kommunalpolitiska program
och återkommer i frågan då det slutliga utkastet är framställt.
Styrelsemedlem Storbjörk föredrog ärendet. Styrelsen diskuterad processen innan programmet godkänns.
Storbjörk önskade lägga till ”med några ändringsförslag” i bottenförslaget.
Beslut: Åbo Akademis Studentkår godkände det första utkastet, med några ändringsförslag, till OVVS:s
kommunalpolitiska program och återkommer i frågan då det slutliga utkastet är framställt.

Inrikesärenden
186 Utdelning av specialföreningsmedel 2018
Bilaga 7 – Utdelning av specialföreningsmedel
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
Styrelsen lediganslog specialföreningsmedel på sitt 08/18 möte, med följande kriterier:
•

Verksamhet som främjar välmående

•

Tvärvetenskapliga evenemang

•

Alkoholfria evenemang

•

Aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och övrig osakligt beteende

•

Verksamhet som inkluderar internationella studerande

Inom utsatt tid kom det in 56 ansökningar och specialföreningarna beviljas medel efter den grad de uppfyller
kriterierna för specialföreningsmedel.
Förslag: Styrelsen delar ut specialföreningsmedel 2018 enligt bilagan.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet. Styrelsemedlem Storbjörk meddelade jäv och gick ut ur
mötesutrymmet under ärendets behandling.
Beslut: Styrelsen delar ut specialföreningsmedel 2018 enligt bilagan.
187 Pub-quiz 18.4
Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar
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I och med att ÅAS arrangerar pub-quiz onsdagen den 18 april så följer här en specificering angående
evenemangets program och utgifter.
Som program ordnas en frågesport som ska gå på både svenska och engelska, för att samtidigt kunna nå ut
till våra internationella studerande. Matsalen kommer användas som programutrymme. Det kommer
spelas live-musik och serveras tilltugg.
Förslag: ÅAS reserverar 50 € för underhållning och 30 € för traktering från budgetposten Styrelsens projekt
10-3900.
Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet.
Beslut: ÅAS reserverar 50 € för underhållning och 30 € för traktering från budgetposten Styrelsens projekt
10-3900.
188 Kansliets wappmingel 30.4
Föredragande: SO Laakso
För att inviga våren och wappfirandet ordnar styrelsen wappmingel i Marlirummet för kårkansliet samt
ekonomidirektionens studentrepresentanter. Till minglet införskaffas drickbart och bakverk tillredda av
kårall Kati Systä. Kostnader som uppstår för detta är max. 30 € och tas från budgetposten styrelsens
allmänna medel 10-3700.
Preliminär intresseanmälan skickas ut till ovannämnda personer.
Förslag: Styrelsen ordnar kansliets wappmingel 30.4 och reserverar 30 € för ändamålet.
SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsemedlem Maunula undrade om något motsvarande kan ordnas i Vasa.
SO Laakso menade att föredragning om motsvarande evenemang i Vasa gott kan skrivas till nästa
styrelsemöte.
Beslut: Styrelsen ordnar kansliets wappmingel 30.4 och reserverar 30 € för ändamålet.

Studenttraditioner
189 Budget för Wappen på Vårdberget
Bilaga 8 – Budget för Vårdberget 2018
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
Styrelsen beslöt på sitt möte 08/18 att ÅAS tillsammans med YLE och Brahe Djäknar ordnar den
traditionsenliga mösspåläggningen på Vårdberget i Åbo den 30.4. Eventuella kostnader bokförs på konto
10–3951. Budgeten för evenemanget är bifogat som bilaga.
Förslag: Styrelsen godkänner budgeten enligt bilagan.
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Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet och meddelade att på grund av ännu många oklarheter önskade
han att ärendet återremitteras till nästa möte.
Beslut: Återremitterat.
190 Budget för Wappmiddag med nationerna
Bilaga 9 – Budget för Wappmiddag 2018
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
Styrelsen beslöt på sitt möte 08/18 att ÅAS tillsammans med frivilliga nationer ordnar Wappmiddag på
Kåren. Budgeten för evenemanget är bifogat som bilaga.
Förslag: Styrelsen godkänner budgeten enligt bilagan.
Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen godkände budgeten enligt bilagan.

Inbjudningar
191 Dendriticums XLVIII årsmiddag – 14.4
Föredragande: IS Dahlbäck
Dendriticum firar sin XLVIIII årsmiddag lördagen 14 april i Biocity. Priset är 70 € per person och sista
anmälningsdag var 5.4.
Detta är inte en årsfest som omfattas av gällande principer för ÅAS representation.
Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Dendriticum med anledning av deras XLVIII årsmiddag.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
SO Laakso menade att eftersom denna årsfest är Dendriticums sista borde ÅAS ändå vara representerat där,
men styrelsen har själv inte möjlighet. SO Laakso har vidtalat fullmäktigeledamot Jessica Nielsen som redan
är på väg till årsfesten och hon har lovat framföra ÅAS hälsningar.
Beslut: Fullmäktigeledamot Jessica Nielsen representerar ÅAS på Dendriticums XLVIII årsmiddag, på egen
bekostnad.
192 SOOL:s förbundsdagar – 14-15.4
Föredragande: IS Dahlbäck
Finlands Lärarstuderandes Förbund (SOOL), den nationella takorganisationen för alla studenter på
lärarutbildningar i Finland, håller sina förbundsdagar i Helsingfors 14-15.4. ÅAS har fått en inbjudan om att
delta som observatör på förbundsdagarna och/eller framföra sina hälsningar.
Anmälan senast 6 april. Mera information i inbjudan.
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
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Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i SOOL:s förbundsdagar.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Ingen deltar.
193 ”Ett koldioxidneutralt Åbo 2029” – 19.4
Föredragande: IS Dahlbäck
Åbo stad siktar på att vara koldioxidneutralt år 2029. En intressentträff på detta tema ordnas i Åbo stads
utrymmen den 19 april kl. 8.00 - 9.30.
Mera information i inbjudan och ett mera utförligt program har utlovats.
Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i träffen om Åbo stads klimatpolitik.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Ingen deltar.

Övriga ärenden
194 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
195 Mötets avslutande
SO Laakso avslutade mötet kl. 9.56.

Bilagor
Bilaga 1 – Sökande till årsfestmarskalk för ÅAS100
Bilaga 2 – Ansökan om årsfestsponsorering
Bilaga 3 – Förslag på fodral
Bilaga 4 – Utlåtande om e-tentamen
Bilaga 5 – Utlåtande till UKM
Bilaga 6 – OVVS:s kommunalpolitiska program
Bilaga 7 – Utdelning av specialföreningsmedel
Bilaga 8 – Budget för Vårdberget 2018
Bilaga 9 – Budget för Wappmiddag 2018

Vid protokollet

IS Dahlbäck

Justerat 9.4.2018

SO Laakso
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