
Styrelsemöte 16/18 | Protokoll 
15.5.2018 

   1 

  Tavastgatan 22, 20500 Åbo 
  Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa 
  www.studentkaren.fi 
  kontakt@studentkaren.fi 

  +358 2 215 4650 

Styrelsemöte 16/18 | Protokoll
Tid:   tisdag 15.5.2018 klockan 09:30 

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 Linda Lindholm 
HE Petra Lindblad 
IS Matias Dahlbäck 
JK Kim Kronlund 
KS Markus Heikkilä 
VL Jonna Lindqvist

238 Mötets öppnande 
SO Laakso öppnade mötet kl. 9.28. 

239 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 
Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är 
närvarande. (Åbo Akademis Studentkårs förvaltningsinstruktion 31 §) 
 
Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför. 
 

240 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

Högskolepolitiska ärenden 
241 Val av medlemmar till FSF:s grupp för utvecklingssamarbete 

Bilaga 1 – FSF KENKKU  
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson 

FSF (Finlands Studentkårers Förbund) har skickat en inbjudan till alla medlemska ̊rer om att medverka i 
deras delegation för utvecklingssamarbete, som ga ̊r under namnet KENKKU. Delegationen kommer att 
fungera som sakkunnig rådgivare för styrelsen i ärenden om utvecklingssamarbete, och da ̈rtill 
administrera de aktuella projekten i samarbete med koordinatorn för utvecklingssamarbete. I praktiken 
kommer arbetet att struktureras i fyra arbetsgrupper som ansvarar för varsitt delområde. 
Arbetsuppdelningen kan beska ̊das i bilagan.  

Studentka ̊rerna ombeds nominera 2–3 representanter till arbetsgruppen för en mandatperiod som 
sträcker sig från augusti 2018 till augusti 2019. Delegationen förva ̈ntas sammanstråla ca en ga ̊ng per 
månad, och delegaterna förväntas därtill distansarbeta vid behov. Sökande ombeds skicka in sin CV 
tillsammans med ett ansökningsbrev, da ̈r de berättar om sina synpunkter och erfarenheter anga ̊ende 
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utvecklingssamarbete samt framför några idéer om hur man kunde förba ̈ttra den egna studentkårens och 
gemene studerandes insikt i FSF:s arbete. Da ̈rtill ombeds sökande uttrycka vilken arbetsgrupp de skulle 
vilja vara del av, beskriva sina språkkunskaper samt berätta om möjliga hinder för deltagande i 
delegationens möten (som exempelvis utbytesstudier). Ansökningarna bör finnas FSF tillhanda senast den 
30.5.  

Eftersom FSF a ̈r en av ÅAS viktigaste samarbetspartners bör a ̊tminstone en representant nomineras.  

Fo ̈rslag: Styrelsen besluter att öppna ansökan för medverkan i FSF delegation pa ̊ Halloped. 
Ansökningstiden är 15.5–20.5, varefter de inkomna ansökningarna behandlas pa ̊ styrelsemötet den 21.5.  

Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att öppna ansökan för medverkan i FSF delegation pa ̊ Halloped. Ansökningstiden 
är 15.5–20.5, varefter de inkomna ansökningarna behandlas pa ̊ styrelsemötet den 21.5.  

242  Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

243 Mötets avslutande 
SO Laakso avslutade mötet kl. 9.30. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – FSF KENKKU  
 

 

 

Vid protokollet     IS Dahlbäck 
 
 
Justerat 15.5.2018    SO Laakso 
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