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måndag 21.5.2018 klockan 08:30

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
SOM Petra Lindblad
IS Matias Dahlbäck
JK Kim Kronlund
KS Markus Heikkilä
VL Jonna Lindqvist

244 Mötets öppnande
SO Laakso öppnade mötet kl. 8.30.
245 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.
246 Fastställande av föredragningslistan
Ungdomsverkstaden Troja har meddelat att de inte har tillgång till personresurser för något samarbete
under hösten, varför SO Laakso föreslog att ärende 261 Samarbete med ungdomsverkstaden Troja... stryks. Så
skedde och föredragningslistan uppdateras därefter.
247 Meddelanden
FRE DEN 4 MAJ

Styrelsemöte
GS, Serviceexpert o IS: bokföring
IB-möte
Kopolive
Streetfestival möte @ Arken / Jonathan
Kaffekalas i Havtornen / Jutta och JAcob
Helmi och Petra på möte om ÅA
trakasseriseminarium
Työelämän ydintiimin etäpalaveri
Intro till ny studrep i jämställdhetskommittén /
Petra

MÅN DEN 7 MAJ

KT-arbetsgruppsmöte / Andreas
Presidiemöte
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Styrelsekaffe
Presentation åt gymnasietvåor / Jonathan
ÅAS 100-Möte / JK, SO, GS, Antti
Träff med studrep + höpo angående IEB

TIS DEN 8 MAJ

Tisdagskaffe
Mats ÅA-intra i Gripens 2 vån. / Helmi, Andreas,
Inski, HE
Träff med RÅAV/ Jutta och Jacob
Kuppis campustour för stadens beslutsfattare,
G40K / SO, VO?
Jämställdhetskommitté / HE
GDPR-genomgång / IS GS
Helmi träffar Vocalis i Fabbes

1

Styrelsemöte 17/18 | Protokoll
21.5.2018

ONS DEN 9 MAJ

Ledningsgruppen
Gå igenom projektmedel/ Jutta och Jontte
PEPPI styrgruppsmöte / Andreas
IB-möte
Lyytiutbildning på distans / IS, JK
Rektorslunch
SHVS_remissrunda / Styrelsen, Petra, GS?
Styrelsekaffe

MÅN DEN 14 MAJ

Utvecklingssamtal / GS, IS
Styrelsekaffe
ÅAS/ÅA100 möte med Johan Berg / JK, Andreas
GS träff med Stefan Sigfrids / Nordea, Kåren
ÅAS100 träff med kårkurator, JK, Andreas
Högskolepolitiskt kaffekalas / Jacob
GS, Antti och Kim möte om jubileum
Träff med Tove Forslund i Gripen / Helmi
Evenemangsplanering / Andreas & Jonathan
GDPR-möte GS, IS, studentombud och ÅA
Träff med MatsL / Styrelsen
Möte med SFP - G40K

TIS DEN 15 MAJ

Webbshopdiskussion / VD, GS, IS
Tisdagskaffe
Styrelsemöte
Personalmöte
Kundkommittémöte

FSE fakråd lunch / Helmi
Lunch med G40K
Möte om Tutortack/ Jonathan & Jutta

ONS DEN 16 MAJ

FSF Arbetslivsträff
Telefonmöte Johanna Rosenqvist, Troja / Petra
Gulis- tutor- och höstmöte / Petra, Jutta, Jontte
SOPOlive
IB-möte om IEB-utlåtande

TORS DEN 17 MAJ

FSF ledarseminarium
Möte om Havtornen / Jutta, Jacob, VL, VD & IS
Lunchmöte med SHVS lokaldirektionsmedlem Kati
Systä på Fänriken / Petra
IB-möte
Träff med Vasa rektor
Marskalker för Islands presidentsbesök/ Helmi &
Andreas
Köpa saker till Havtornen/ Jutta, Jacob, Jonna

FRE DEN 18 MAJ

FSF ledarseminarium
Träff med dekanus Lindfelt Arken
GS och Kim möte om penninginsamling

LÖR DEN 19 MAJ

AYY årsfest / Helmi

Administrativa ärenden
248 FiTech – Avtal med TYY, AYY, LTKY, OYY, TTYY, TAMY, VYY
Bilaga 1 – Utkast på avtal om Fitech
Föredragande: GS Lindholm
Samarbetsuniversitetet FiTech kommer från och med nästa läsår att ha verksamhet i Åbo. Studenter
inskrivna vid andra universitet än ÅA och TY kommer inom FiTech att studera i Åbo. För att säkerställa
dessa studenters rättsskydd vill deras studentkårer köpa lokala intressebevakningstjänster och service
från ÅAS och TYY.
Vilka tjänster och vilken service som ska erbjudas och hur inkomsterna ska fördelas ska nu definieras i ett
avtal mellan ÅAS och de övriga inblandade studentkårerna. ÅAS får 12 € per studerande per läsår som
deltar i ett FiTech-finansierat program och som är medlem i en av de medverkande studentkårerna.
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Hur många studerande som ÅAS får betalt för klarnar senast före utgången av oktober varje år.
Förslag: Styrelsen godkänner avtalsutkastet och ger GS Lindholm och SO Laakso fullmakt att slutföra
förhandlingarna.
GS Lindholm föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att avtalet gället för
inkommande läsår och att möjlighet till justeringar finns efter att det funnits möjlighet att utvärdera det
verkliga utfallet av detta projekt.
Beslut: Styrelsen godkände avtalsutkastet och ger GS Lindholm och SO Laakso fullmakt att slutföra
förhandlingarna.
249 Delat dataskyddsombud med ÅA
Bilaga 2 – Utkast på avtal om dataskyddsombud
Föredragande: GS Lindholm
EU:s dataskyddsförordning ”GDPR” (eng: general data protection regulation) träder i kraft 25 maj 2018 och
omfattar alla företag, myndigheter och ideella organisationer. En nyhet är ett starkare krav på en formellt
utsedd granskningsfunktion, ett så kallat dataskyddsombud (eng: data protection officer).
Dataskyddsombudet ska vara en person väl förtrogen med informationssäkerhet och GDPR samtidigt som
personen i sitt arbete inte hanterar personuppgifter eller har ansvar för organisationens register. Detta
innebär att t.ex. ingen anställd kan utses till uppdraget vid ÅAS. Efter diskussioner med ÅA:s
informationssäkerhetschef Jan Wennström konstaterades att den mest ändamålsenliga lösningen är att
ÅA:s dataskyddsombud även skulle fungera som dataskyddsombud för ÅAS. ÅAS har den 17.8 2017 av ÅA
anhållit om att få dela dataskyddsombud med ÅA.
ÅA har tagit kontakt med GS Lindholm i maj 2018 i detta ärende. GS Lindholm, IS Dahlbäck, SO Laakso
och studentombud Lindblad har träffat ÅA:s interna revisor Roald von Schoultz och jurist Kaj Grönqvist i
ärendet den 14.5 2018. ÅA har vid mötet presenterat ett förslag till avtalsbotten (bilaga). Enligt
avtalsförslaget (som i inledningsskedet skulle göras till slutet av år 2018) skulle ÅA erbjuda ett
tjänstepaket till ÅAS mot en avgift om 60e/h. Beräknad arbetstid skulle enligt ÅA vara 2h per vecka. År
2018 skulle kostnaden således uppgå till ca 3400 euro.
Förslag: Styrelsen tar ställning till ÅA:s förslag till avtal om delat dataskyddsombud
GS Lindholm föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att priset var långt högre
än förväntat. SO Laakso föreslog att styrelsen skulle ge fullmakt åt henne och GS Lindholm att slutföra
förhandlingarna med ÅA och alternativt hitta en annan lösning.
Beslut: Styrelsen gav SO Laakso och GS Lindholm fullmakt att slutföra förhandlingarna med ÅA
alternativt hitta en annan lösning på ÅAS behov av ett dataskyddsombud.
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250 Budget för Studiestad Åbos enkätprojekt
Bilaga 3 – Budget för enkätprojekt
Föredragande: GS Lindholm
ÅAS ansvarar år 2018 för ett projekt inom ramen för samarbetet Studiestad Åbo (student-och
studerandekårerna i Åbo och Åbo stad). Projektet innebär genomförande av en studerandeenkät. Projektet
beskrivs i verksamhetsplanen för Studiestad Åbo enligt följande;
”Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Turun opiskelijoiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Tutki-muksessa
analysoidaan, mitä Turussa voisi tehdä parantaakseen opiskelijoiden hyvinvointia. Projektia varten
palkataan koordinaattori joka suorittaa tutkimuksen joko opinnäyte-työnä/lopputyönä tai erillisenä
projektina.”
ÅAS har anställt Henna Toivanen som projektkoordinator. Budgeten är fastslagen till 5 000 euro, och ÅAS
ansöker om dessa medel mot kvitto av Åbo stad enligt de för Studiestad Åbo-projektet fastställda
faktureringsprinciperna efter att projektet avslutats. Ur budgeten reserveras medel för
projektkoordinatorns arvode och utgifter för marknadsföring enligt bilaga.
Förslag: Styrelsen fastställer budgeten för Studiestad Åbos enkätprojekt som ÅAS ansvarar för år 2018.
GS Lindholm föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen fastställde budgeten för Studiestad Åbos enkätprojekt som ÅAS ansvarar för år 2018.
251 Val av årsfestkommitté för 2019
Föredragande: SO Laakso
På sitt möte 15/18 lediganslog styrelsen platser för årsfestkommittén inför jubileet 2019. Styrelsen har
gått igenom de inkomna ansökningarna i samråd med årsfestmarskalken och ska nu välja sju personer till
årsfestkommittén för 2019.
Förslag: Styrelsen väljer årsfestkommitté för årsfesten 2019.
SO Laakso föredrog ärendet. Tre ansökningar hade kommit in, från Miika Alhopuro, Veera Julin och Tommi
Kippola. Styrelsen diskuterade ärendet och olika förfaringssätt framåt, då antalet sökande var betydligt lägre
än vad som upplevdes vara behövligt för en fullt fungerade årsfestkommitté.

Beslut: Styrelsen valde Miika Alhopuro, Veera Julin och Tommi Kippola till årsfestkommittén för årsfesten
2019. Kommittén kan vidare komplettera sig själv under överseende av SO Laakso och styrelsemedlem
Reipsar;

252 FinlandsArenan (SuomiAreena) i Björneborg 16-20.7 2018
Föredragande: Styrelsemedlem Sigfrids
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Finlandsarenan är ett evenemang i Björneborg som behandlar olika politiska teman med både seminarier
och workshops under en hel veckas tid. I evenemanget deltog ifjol över 74 000 personer och bland dem
hittas även landets ledande politiker och evenemanget är därmed en ypperlig möjlighet att påverka. Med
den här motiveringen som bakgrund skickar även ÅAS en eller flera representanter till Björneborg för att
delta i diskussioner om exempelvis utbildningspolitik och skapa nya kontaktnät.
Förslag: Styrelsen fattar beslut om deltagande på FinlandsArenan 2018.
VO Sigfrids föredrog ärendet och konstaterade att hon kommer att vara på plats på grund av andra
uppdrag men att hon även kan representera ÅAS då och när det behövs. Styrelsemedlem Storbjörk
konstaterade det samma.
Beslut: VO Sigfrids och styrelsemedlem Storbjörk deltar i FinlandsArenan 2018.
253 ÅAS representation på Dare to Learn
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
Dare to Learn- mässan ordnas i år den 18–19.9 i Kaapelitehdas i Helsingfors. ÅAS representerade på
mässan under 2017 och det är önskvärt att ÅAS deltar igen. En biljett för två dagar kostar 35e/st.
Kostnaderna för representation på mässan skulle tillfalla budgetposten 10-3814, FSF-resor och
konferenser. Dare to Learn organiserades första gången som FSF:s satsning i anknytning till Finland 100. I
år står Sivistyskiihdyttämö ry för arrangemangen och evenemanget beskrivs så här:
“Dare to Learn is connecting under one roof all the people that have eagerness and expertise in
rethinking learning and human development. All the innovative and curious ones, attempting to make a
change in their daily environments.”
Förslag: Styrelsen beslutar vem från ÅAS som medverkar i Dare to Learn på ÅAS bekostnad den 18-19.9
2018.
Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet.
Beslut: SO Laakso, VO Sigfrids och styrelsemedlemmarna Andersson och Maunula medverkar i Dare to
Learn på ÅAS bekostnad den 18-19.9 2018.
254 ÅAS100 penninginsamlingstillstånd
Föredragande: JK Kronlund
Planeringen inför ÅAS 100-årsjubileum är igång och diskussionen kring att skaffa sig ett
penninginsamlingstillstånd för jubileumsåret har diskuterats både i ÅAS 100 kommittén samt inom
fullmäktige. Styrelsen bör åter ta ställning till ifall ÅAS ska ansöka om ett penninginsamlingstillstånd.
Tillståndet för att få samla medel kan ta upp till 6 månader för polisen att behandla det och kostnaderna
för lovet är ca. 300 euro. Tillståndet för penninginsamlingstillstånd på Åland behandlas av Ålands
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
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landskapsregering och kostar ca. 30 euro. Tidigare beslut om medelinsamlingslov har inte verkställts och
ett nytt beslut bör göras då medelinsamlingens syfte i detta skede preciserats.
Kostnaderna av ansökan för tillstånd reserveras från jubileumsbudgeten.
Förslag: Styrelsen beslutar om att anhålla om ett penninginsamlingstillstånd. Lovet skall vara i kraft
under året 2019.
JK Kronlund föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt om att anhålla om ett penninginsamlingstillstånd. Lovet skall vara i kraft under
året 2019.
255 Öppnandet av ett penninginsamlingskonto
Föredragande: JK Kronlund
Enligt lag om penninginsamlingar (255/2005) 17 § bör innehavaren av ett tillstånd till penninginsamling
öppna ett separat insamlingskonto för varje penninginsamling. För att jubileumsfonden ska vara separat
från resten av ÅAS intressesektors medel är det ändamålsenligt att öppna ett skilt konto för
penninginsamlingen. Möjliga kostnader reserveras från jubileumsbudgeten.
Förslag: Styrelsen beslutar om att öppna ett separat insamlingskonto för ÅAS100 jubileumspenninginsamling.
JK Kronlund föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt om att öppna ett separat insamlingskonto för ÅAS100 jubileumspenninginsamling.
256 Införskaffning av arbetsredskap
Föredragande: IS Dahlbäck
JK Kronlund är i behov av en del utrustning för att kunna utföra sitt arbete. JK använder en pekplatta som
ÅAS införskaffade 2016, men för att lättare kunna skriva på den borde ett tangentbord införskaffas.
Förslagsvis ett som är integrerat med ett fodral.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/45025/fqcxh/Belkin-QODE-Universal-Keyboard-Caseuniversaali-nappaimistok
JK:s bordsdator har två skärmar men den ena saknar en adapter för att kunna kopplas. En sådan behövs
också.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/5367/dhgfs/Fuj-tech-DisplayPort-VGA-adapteri-musta
Förslag: Styrelsen ger IS Dahlbäck i uppgift att beställa utrustningen som beskrivs ovan till JK Kronlund.
För ändamålet reserveras 104 € från budgetposten 3460 – IT-anskaffningar.
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
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IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen gav IS Dahlbäck i uppgift att beställa utrustningen som beskrivs ovan till JK Kronlund.
För ändamålet reserveras 104 € från budgetposten 3460 – IT-anskaffningar.
257 Tryck av Kårenitguiden och Guide for International Students
Föredragande: IS Dahlbäck
Över sommaren låter ÅAS trycka en ny upplaga av Kårenitguiden som bland annat postas hem till alla nya
studerande. Också Guide for International Students ska tryckas upp och distribueras till nya
internationella studerande under läsåret.
I nuläget vet föredragande inte hur många exemplar av vardera publikationen som behövs.
Förslag: Styrelsen ger fullmakt åt generalsekretaren och informatören att beställa tryck av guiderna.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen gav fullmakt åt generalsekretaren och informatören att beställa tryck av guiderna.

Högskolepolitiska ärenden
258 ÅAS utlåtande gällande förslag till förnyad instruktion för examination och bedömning
Bilaga 4 – Utkast till utlåtande
Föredragande: SOM Lindblad
Genom ett utskick till enheterna, fakulteterna, CLL, jämställdhetskommittén och ÅAS, har ÅA:s
forsknings- och utbildningsservice begärt kommentarer till gällande förslag till förnyad instruktion för
examination och bedömning samt en bilaga till denna ”matris för gemensamma bedömningskriterier och
bedömningsgrunder för magisteravhandlingar/diplomarbeten”.
Tidsgräns för utlåtande är 8.6.2018. ÅAS har diskuterat förslagen och frågorna i utskicket samt på träffar
med fakultetsrådens studentrepresentanter diskuterat studerandes behov gällande regelverket.
Stödmaterial inför fakultetsrådsmötenas behandling av ärendet har även skickats till
studentrepresentanterna.
ÅAS utlåtande betonar tydlighet i kursinformation, jämlik behandling av studerande vid olika enheter samt
speciellt krav på entydiga regler gällande obligatorisk närvaro så alla ÅA-studerande har möjlighet att
studera mot examen i ändamålsenlig takt samt att skäliga regler för sjukfrånvaro ska tillämpas på alla
utbildningslinjer.
Förslag: Styrelsen godkänner den bifogade texten som sitt utlåtande.
SOM Lindblad föredrog ärendet och presenterade texten. Styrelsen diskuterade ärendet och vissa
ändringar.
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Beslut: Styrelsen godkände den bifogade texten, med ändringar, som sitt utlåtande.
259 Årets lärare
Bilaga 5 – Tidigare mottagare av Harry Elvings legat
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
Priset årets lärare från Harry Elvings legat tilldelas årligen en lärare med god pedagogisk förmåga. Priset
delas ut under inskriptionsceremonin på hösten. Studerande nominerar lärare de anser är värda priset.
Studentkårens styrelse föreslår årets lärare till rektor som utser vinnaren.
För 2018 är sista nomineringsdag 28.5, nomineringstiden pågår alltså ännu efter vårens sista
styrelsemöte, och det slutgiltiga beslutet måste fattas utanför ett styrelsemöte. Beslutet kommuniceras
inte vidare före vinnaren av priset offentliggjorts.
Förslag: Styrelsen beslutar att ge fullmakt åt styrelseordförande Laakso samt styrelsemedlem Andersson
att besluta om Studentkårens förslag till årets lärare utgående från de nomineringar som kommit in.
Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt att ge fullmakt åt styrelseordförande Laakso samt styrelsemedlem Andersson att
besluta om Studentkårens förslag till årets lärare utgående från de nomineringar som kommit in.
260 Val av medlemmar till FSF:s grupp för utvecklingssamarbete
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
ÅAS beslöt under styrelsemötet 15.5 att öppna ansökan för medverkan i FSF:s delegation för
utvecklingssamarbete, KENKKU. ÅAS ombads nominera 2–3 kandidater för FSF, som sedan besluter den
slutgiltiga sammansättningen av delegationen. Ansökningarna skall vara FSF tillhanda senast 30.5.
Förslag: Styrelsen besluter att välja ÅAS kandidater för medverkan i FSF delegation på basis av inkomna
ansökningar via Halloped.
Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet och konstaterade att inga ansökningar hade kommit in.
Andersson föreslog att ÅAS inte skulle nominera någon.
Beslut: Styrelsen beslöt att inte nominera någon till FSF:s grupp för utvecklingssamarbete.

Socialpolitiska ärenden
261 Val av medlemmar till kundkommittén i Vasa
Föredragande: Styrelsemedlem Storbjörk
I Vasa har det sedan länge funnits en kundkommitté där avtalsparterna och användargrupperna varit
representerade, för att understöda verksamhetens utveckling. I klartext har det betytt att kundkommittén
bestått av företrädare för ISS, ÅAS, ÅA, personal, och studerande. Kundkommittén var stadgat i det gamla
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avtalet om bespisning. I det nya avtalet finns det kravet dessvärre inte mera kvar. Den gamla
kundkommitténs mandatperiod tog slut vid årsskiftet.
Trots det har det kommit önskemål från många håll att kundkommittén varit uppskattad och en ny
kundkommitté kunde tillsättas. Direktör Timo Bäckman har därför önskat att ÅAS utser två nya
studentrepresentanter till kundkommittén.
Därtill har Bäckman meddelat att serviceexpert Jonna Lindqvist kunde fortsätta i kundkommittén.
Lindqvist har representerat ÅAS i kundkommittén.
Beskrivningen på kundkommittén lyder:
”För att understöda restaurangverksamhetens utveckling har Åbo Akademi och ISS en gemensam
kundkommitté för att diskutera utvecklingsförslag och ge feed-back gällande verksamheten.”
Mandatperioden sträcker sig från hösten 2018 till våren 2020.
Förslag: Styrelsen besluter att öppna ansökan för två studentrepresentantsplatser i kundkommittén i
Vasa på Halloped. Ansökningstiden är 20.8–6.9, varefter de inkomna ansökningarna behandlas på
styrelsemötet 7.9. Styrelsen väljer serviceexpert Jonna Lindqvist till ÅAS representant i kundkommittén.
Styrelsemedlem Storbjörk föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt att öppna ansökan för två studentrepresentantsplatser i kundkommittén i Vasa
på Halloped. Ansökningstiden är 20.8–6.9, varefter de inkomna ansökningarna behandlas på
styrelsemötet 7.9. Styrelsen väljer serviceexpert Jonna Lindqvist till ÅAS representant i kundkommittén.
262 Deltagande i Åbo Pride
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
ÅAS har som grund att ta ställning för studerandes bästa i frågor som berör studerande. ÅAS brukar hålla
sig utanför diskussioner i samhället som inte direkt berör studerande på Åbo Akademi eftersom
studentkåren inte för någon bred politisk agenda.
En fråga som ändå berör studerande i yttersta grad är mänskliga rättigheter och jämlikhet. Av den orsaken
har ÅAS även tidigare valt att gå med i Åbo Pride för att visa sitt stöd för mänskliga rättigheter och
jämlikhet. Med den här motiveringen som bakgrund är beslutsförslaget att ÅAS även i år skall ställa sig
bakom alla studerande, oavsett sexuell läggning, kön eller någon liknande faktor.
ÅAS ska därför även i år delta i marschen på Åbo Pride 4.8. Ifall att Pride även ordnas i Vasa deltar ÅAS
också där.
Förslag: Åbo Akademis Studentkår deltar i Åbo Pride 2018 den 4.8. Om Pride även ordnas i Vasa ska ÅAS
också delta där.
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VO Sigfrids föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att det verkar finnas en vilja
att ordna Pride i Vasa men att det i nuläget är väldigt osäkert om det blir av.
Beslut: Åbo Akademis Studentkår deltar i Åbo Pride 2018 den 4.8. Om Pride även ordnas i Vasa ska ÅAS
också delta där.

Studenttraditioner
263 Lilla Wappen på Kåren 29.9
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
För att fira att sommaren tar slut har ÅAS traditionsenligt ordnat en festmiddag, Lilla Wappen, på Kåren.
Evenemanget består av en festmiddag samt en del program, och är planerat att ordnas i samarbete med
SF-Klubben, Kemistklubben, Teologiska Studentföreningen, Humanistiska föreningen och Merkantila
Klubben.
Datumet för middagen är lördagen 29.9 och är överenskommet med restaurangen. Budget, anmälan samt
andra praktiska arrangemang tas upp på styrelsemöte i början av hösten.
Förslag: Styrelsen beslutar att ordna Lilla Wappen på Kåren 29.9.
Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet. Det finns även planer på att ordna Lilla Wappen i Vasa på
samma datum.
Beslut: Styrelsen beslöt att ordna Lilla Wappen på Kåren 29.9.
264 Beställning av gulnäbbsmärke 2018
Bilaga 6 – Offert på tillverkning av gulnäbbsmärke 2018
Bilaga 7 – Förslag på gulnäbbsmärke 2018
Föredragande: IS Dahlbäck
ÅAS brukar traditionsenligt sälja egna gulnäbbsmärken varje läsår. Ankan är ursprungligen ritad av Paul
Söderholm och har använts som motiv för märket sedan 1995.
Offert har tagits från Merkillinen som tillverkat märket de senaste åren.
Som bilagor finns offerten och förslag på märkets utseende.
Förslag: Styrelsen beställer 500 gulnäbbsmärken från Merkillinen och reserverar 300 € för ändamålet ur
budgetposten 3910 Gulnäbbsverksamhet.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beställer 500 gulnäbbsmärken från Merkillinen och reserverar 300 € för ändamålet ur
budgetposten 3910 Gulnäbbsverksamhet.
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265 Beställning av ÅAS halarmärke
Bilaga 8 – Offert på tillverkning av ÅAS halarmärke
Föredragande: IS Dahlbäck
Vid en inventering visade det sig att antalet ÅAS halarmärken börjar vara försvinnande litet på
kårkanslierna. För att säkert hinna få märkena innan höstens gulnäbbsakademier är det på sin plats att
skicka in en beställning redan nu.
Senaste beställningen, på 1 000 märken, gjordes i september 2014 (styrelsemöte 22/14).
1 000 st märken från Merkillinen skulle, enligt offerten i bilagan, kosta 540 €.
Förslag: Styrelsen beställer 1000 ÅAS halarmärken från Merkillinen och reserverar 540 € för ändamålet
ur budgetposten 3910 Gulnäbbsverksamhet.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beställer 1000 ÅAS halarmärken från Merkillinen och reserverar 540 € för ändamålet ur
budgetposten 3910 Gulnäbbsverksamhet.

Inrikesärenden
266 Utdelning av projektmedel 2018
Föredragare: Styrelsemedlem Maunula och Nyström
Under styrelsemöte 8/18 beslöts kriterierna för projektmedlen 2018. Kriterierna för projektmedel 2018
var:
•

Projekt som främjar studerandes allmänbildning och samhällsengagemang.

•
•

Projekt som främjar internationalisering
Projekt som främjar studerandes kontakt till arbets- och näringslivet

Förslagsvis utdelas projektmedlen på följande sätt
•

Akademiska Spexet, 150 €

•

Aqua Vitae Aboensis, 200 €

•
•

Dentriticum, 225 €
EnTech, 225 €

•

Jus Cogens, 100 €

•

Kemistklubben, 300 €

•

Loimu Studeranden-Åbo r.f, 100 €

•

Merkantila Klubben, 200 €

•

SF-klubben, 250 €

•

Wasa Spexet, 200 €
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•

Anomi, 50 €

Förslag: Att styrelsen bevilja projektmedel enligt förslaget. Medlen tas från budgetmoment 10–3753.
Styrelsmedlem Maunula föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beviljar projektmedel enligt förslaget. Medlen tas från budgetmoment 10–3753.
267 Gulischill vid Havtornen, 27.8.2018
Föredragande: Styrelsemedlem Maunula
För att gulnäbbarna ska lära känna varandra, och för att studentkåren ska skapa en god kontakt med
första årets studerande redan från början arrangeras Gulischill vid Havtornen 27.8.2018. Under
evenemanget ordnas program samt bjuds på tilltugg. Till evenemanget reserveras 50 euro.
Förslag: Styrelsen ordnar Gulischill vid Havtornen 27.8.2018. Förslagsvis reserveras 50 euro från
budgetmoment 19–3870.
Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen ordnar Gulischill vid Havtornen 27.8.2018. För ändamålet reserveras 50 euro från
budgetmoment 19–3870.
268 Pubkväll på Kåren för internationella magisterstuderanden
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
ÅAS kommer att ordna en pubkväll på Kåren under introveckan, närmare bestämt på torsdagen den 30.8.
Tanken är att evenemanget främst riktar sig till internationella magisterstuderande och deras tutorer,
eftersom dessa oberoende behöver en plats att samlas på med sina tutorgrupper. Ifall det finns andra
intresserade är även de givetvis välkomna.
Förslag: ÅAS ordnar en pubkväll på Kåren den 30.8.2018.
SO Laakso föredrog ärendet.
Beslut: ÅAS ordnar en pubkväll på Kåren den 30.8.2018.
269 Gulnäbbsintagning för Åbo Akademi i Vasa, 10.9.2018
Föredragande: Styrelsemedlem Maunula
”Vi från ÅAs gulisintagningsplanerings grupp har redan nu börjat förbereda inför gulisintagningen
2018. Vi vill därför inbjuda er förening att delta med en punkt på våran gulisintagning, som i år kommer
att vara måndagen den 10.9.2018.”
Förslag: Styrelsen deltar i gulnäbbsintagningen för Åbo Akademi i Vasa. Evenemanget medför inga
utgifter för ÅAS.
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Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen deltar i gulnäbbsintagningen för Åbo Akademi i Vasa. Evenemanget medför inga utgifter
för ÅAS.
270 Gulis Open och pubquiz på Kåren
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
För att främja Studentkårens varumärke redan från början av studierna kommer ÅAS att ordna en kväll för
gulisar i början av terminen. Under kvällen kommer det ordnas program och eventuellt bjudas på någon
traktering, idén för evenemanget är att gulnäbbarna redan i början av studierna ska få en positiv koppling
till Studentkåren och att vi genom detta kan försöka bygga upp en gemenskap. Budgeter för kvällen tas
upp på ett senare möte.
Förslag: ÅAS ordnar Gulis open på Kåren 12.9.
Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet och föreslog en ändring av datumet till 19.9.
Beslut: ÅAS ordnar Gulis open på Kåren 19.9.
271 Gulnäbbsakademi i Vasa, 12.9.2018
Föredragande: Styrelsemedlem Maunula
Styrelsen ordnar en gulnäbbsakademi 12.9. kl. 11-13.00 vid Foajén, Academill. Föreningar som inte är ÅAS
specialföreningar betalar en summa pengar till ÅAS för sitt deltagande. För föreningar som uppfyller
följande krav kostar det 20 € att delta:
•

Föreningsarbetet leds av studerande

•

Föreningen ordnar evenemang som gynnar studerande

•
•

Föreningen ordnar verksamhet på svenska och/eller engelska
Föreningen bedriver icke-vinstdrivande verksamhet

För s.k. ideella föreningar som inte uppfyller kraven kostar det 30 € att delta och för övriga 100 €.
Evenemanget medför inga kostnader.
Förslag: Styrelsen ordnar gulnäbbsakademi i Vasa 12.9.2018.
Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och önskade ännu tydligt
specificera att ÅAS egna specialföreningar deltar gratis.
Beslut: Styrelsen ordnar gulnäbbsakademi i Vasa 12.9.2018. ÅAS egna specialföreningar deltar gratis.
272 Gulnäbbsakademi i Åbo 18.9
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
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Styrelsen ordnar en gulnäbbsakademi 18.9. kl. 17.00-19.00 på Kåren, Åbo. Föreningar som inte är ÅAS
specialföreningar betalar en summa pengar till ÅAS för sitt deltagande. För föreningar som uppfyller
följande krav kostar det 20 € att delta:
•

Föreningsarbetet leds av studerande

•

Föreningen ordnar evenemang som gynnar studerande

•

Föreningen ordnar verksamhet på svenska och/eller engelska

•

Föreningen bedriver icke-vinstdrivande verksamhet

För s.k. ideella föreningar som inte uppfyller kraven kostar det 30 € att delta och för övriga 100 €.
Evenemanget medför inga kostnader.
Förslag: Styrelsen ordnar gulnäbbsakademi i Åbo 18.9.2018.
SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsemedlem Reipsar föreslog en ändring av datumet till 12.9. I likhet med
föregående ärende önskade styrelsen specificera att ÅAS egna specialföreningar deltar gratis.
Beslut: Styrelsen ordnar gulnäbbsakademi i Åbo 12.9.2018. ÅAS egna specialföreningar deltar gratis.
273 Pubkvällar på Kåren
Föredragande: Styrelsemedlem Nyström
För att främja studentkårens varumärke kommer ÅAS att ordna pubkvällar på Kåren under höstterminen.
Tanken är att kvällarna skall locka medlemmar till Kårhuset i Åbo. Under kvällarna kommer det ordnas
program och eventuellt bjudas på någon traktering. Budgeter för kvällarna tas upp på ett senare möte.
Förslag: ÅAS ordnar pubkvällar på Kåren 10.10 och 14.11.
Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet.
Beslut: ÅAS ordnar pubkvällar på Kåren 10.10 och 14.11.

Internationella ärenden
274 Föreningsguide åt utbytes- och internationella studenter
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson
För att öka internationaliseringen på Akademin och förbättra integrationen av utbytes- och internationella
studerande till studielivet sammanställs en föreningsguide på engelska. ÅAS samlar in introduktionstexter
av föreningarna, texterna sammanställs sedan som en guide som delas ut åt tutorer, men också hittas på
ÅAS webbsida. Guiden kommer att publiceras inför gulnäbbshösten och samlar ihop föreningar i både Åbo
och Vasa.
Förslag: En engelskspråkig föreningsguide publiceras på ÅAS hemsida och sprids till internationella- och
utbytesstuderande med hjälp av tutorerna.
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Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet.
Beslut: En engelskspråkig föreningsguide publiceras på ÅAS hemsida och sprids till internationella- och
utbytesstuderande med hjälp av tutorerna.

Inbjudningar
275 Inbjudan Talent Turku kick-off – 22.5
Föredragande: IS Dahlbäck
Åbo stad tillsammans med andra aktörer arrangerar Talent Turku kick-off, ett evenemang för att
uppmärksamma behovet av internationell arbetskraft i Åboregionen.
Mera information i inbjudan.
Anmälningsdeadline var 17.5.
Förslag: Styrelsemedlem Andersson deltar.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsemedlem Andersson deltar.
276 Inbjudan till Toukofest – 23.5
Föredragande: IS Dahlbäck
Unga Gröna arrangerar Toukofest, med mingel och lite ät- och drickbart, på sitt kansli i Helsingfors
onsdagen 23.5 kl. 16.30-20.00. Mera information i inbjudan.
Anmälan senast 21.5.
Förslag: Ingen deltar.
IS Dahlbäck föredrog ärendet.
VO Sigfrids meddelade att hon är på väg.
Beslut: VO Sigfrids deltar, på egen bekostnad.
277 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden. Höstens första möte beräknas hållas 22.8.
278 Mötets avslutande
SO Laakso avslutade mötet kl. 9.58.

Bilagor
Bilaga 1 – Utkast på avtal om Fitech
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Bilaga 2 – Utkast på avtal om dataskyddsombud
Bilaga 3 – Budget för enkätprojekt
Bilaga 4 – Utkast till utlåtande
Bilaga 5 – Tidigare mottagare av Harry Elvings legat
Bilaga 6 – Offert på tillverkning av gulnäbbsmärke 2018
Bilaga 7 – Förslag på gulnäbbsmärke 2018
Bilaga 8 – Offert på tillverkning av ÅAS halarmärke

Vid protokollet

IS Dahlbäck

Justerat 22.5.2018

SO Laakso
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