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Tid:   onsdag 22.8.2018 klockan 16:00 

Plats:   Tryckerihuset, Åbo

Kallade:  SO Ina Laakso  
VO Frida Sigfrids 
Styrelsemedlem Helmi Andersson 
Styrelsemedlem Jutta Maunula 
Styrelsemedlem Jonathan Nyström 
Styrelsemedlem Andreas Reipsar 
(skype) 
Styrelsemedlem Jacob Storbjörk (fb-
chat) 

 

Övriga kallade: GS Linda Lindholm 
SOM Petra Lindblad, till p. 290 
IS Matias Dahlbäck 
JK Kim Kronlund 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Jonna Lindqvist, till p. 290

285 Mötets öppnande 
SO Laakso öppnade mötet kl. 16.09. 

286 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. 
 

287 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

288 Meddelanden 
Marlirummets reglers språk har förenklats och uppdaterats. Inga ändringar i sak. 

ÅAS och ÅA har nu träffat ett avtal om delat dataskyddsombud som inte medför några kostnader för ÅAS. 
Avtalet som bilaga 1. 

ÅAS och TYY samt övriga kårer som ingår i FiTech-samarbetet har nu enats om ett samarbetsavtal. Ett avtal 
för varje kår har skrivits ut och dessa undertecknas i augusti.  

ÅAS och ÅA har enats om att ÅA betalar hälften av de årliga kostnader som uppstår av att kåravgifterna 
betalas in via Paytrail. Överenskommelsen gäller för tre läsår framåt och är giltigt till slutet av vårterminen 
2021. Överenskommelsen har diarieförts i form av e-post i juni 2018. 

VO Sigfrids, styrelsemedlem Reipsar, GS Lindholm och SOM Lindblad har inför TYS strategiarbete 
kommenterat frågor om studerandes vardag 2022. Texten som bilaga 2. 
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Administrativa ärenden 
289 Utlåtande om förslag till ändringar i universitetslagen 

Föredragande: SOM Lindblad 
Bilaga 3 – ÅAS utlåtande om förslag till ändringar i universitetslagen 

Vice rektor Christina Nygren-Landgärds har vidaresänt UKM:s utkast till förslag till ändringar i 
universitetslagen (558/2009) och bett om ÅAS kommentarer senast fredag 24.8 inför att ÅA:s utlåtande 
bereds och diskuteras i rektors ledningsgrupp på måndag 27.8. FSF har även bett sina medlemskårer 
inkomma med sina kommentarer senast 24.8 inför att FSF skriver sitt utlåtande till UKM.  

Förslagen till ändringar är en del av verkställandet av den nya högskolevisionen som UKM utarbetat under 
2017. FSF önskar att studentkårerna speciellt tar ställning till följande punkter;  

1. §7 Klargörande av paragrafen om fortbildning så att delar av examina kan erbjudas som fortbildning 
2. §9 Beställningsutbildning även för finländska studerande  
3. §36 Antagning 
4. §40 Internationella examina; omfattning och målsättningar för studietiden 

Förslag: Styrelsen godkänner den bifogade texten som sitt utlåtande gällande förslag till ändringar i 
universitetslagen. 

SOM Lindblad föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen godkände den bifogade texten som sitt utlåtande gällande förslag till ändringar i 
universitetslagen. 

290 Öppnande av intresseanmälan för att delta som ÅAS delegat på FSF:s förbundsmöte 2018 
Föredragande: GS Lindholm 

Finlands studentkårers förbund (FSF) ordnar sitt förbundsmöte den 16–17.11 2018. ÅAS deltar årligen vid 
förbundsmötet, av tradition med maximalt antal delegater.  

Antalet delegater som varje medlemskorporation får skicka till förbundsmötet beror på respektive 
studentkårs medlemsantal 1.11 under föregående läsår. Utöver de ordinarie delegaterna kan ÅAS även 
skicka suppleanter för varje ledamot. Suppleanterna kan vara personliga eller gemensamma enligt 
studentkårens eget beslut. FSF subventionerar kostnaderna för mötesdelegaternas deltagande. 
Subventionen för ordinarie delegater är större än för suppleanter. För tillfället är kostnaderna per 
delegat/suppleant inte ännu klara, men ÅAS har brukat sända suppleanter för alla delegater.  

Fullmäktige fattar beslut om att sända delegater och att välja dessa. Fullmäktige förväntas göra detta på 
sitt möte den 26 september. Tidigare har fullmäktigegrupperna sonderat fram delegaterna. Efter diskussion 
med FO Lindroos har GS Lindholm dock beslutat föredra för styrelsen att ÅAS i år öppnar upp en 
intresseanmälan för samtliga kåreniter. Detta för att underlätta för fullmäktige samt ge möjlighet för alla 
kåreniter att komma i åtanke. Delegater för ÅAS bör givetvis vara beredda att representera ÅAS enligt 
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studentkårens politiska styrdokument och att aktivt delta i delegationens arbete både i förväg och under 
mötet. Intresseanmälningarna skulle samlas in via Halloped och tillställas fullmäktige direkt för beslut. 

Förslag: Styrelsen öppnar intresseanmälan för att delta som ÅAS delegat på Finlands studentkårers 
förbunds förbundsmöte den 16–17.11 2018. 

GS Lindholm föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade tidtabellen av valet och beslöt att ansökan kunde 
öppnas 27.8 med en deadline 21.9. 

Beslut: Styrelsen öppnar 27.8 intresseanmälan för att delta som ÅAS delegat på Finlands studentkårers 
förbunds förbundsmöte den 16–17.11 2018. Deadline för ansökningar är 21.9. 

291 Införskaffande av tavelskenor till Kårkansliet 
Föredragande: JK Kronlund 

Efter renoveringen på Kårkansliet har tavlorna tagits ner från väggarna. För att inte behöva göra nya hål mitt 
på väggarna har installation av tavelskenor diskuterats. En möjlighet vore införskaffandet av: ”Pisla 
taulukisko Easy seinälistaset valk/maal 200cm”. Pislas tavelskena kan köpas t.ex. från www.rakentaja.fi, 
priset är 26,90 € / 2 m. Enligt preliminära räkningar vore ca 14 m tavelskena passligt. Utöver skenan bör 
också tilläggskrokar och vajrar köpas. Ett paket med ett par krokar med vajrar kostar 6,50 €. För symmetrins 
skull är 7 paket med krokar en lämplig mängd att införskaffa. JK och GS sköter beställningen av 
tavelskenorna och krokarna.  

Mängden tavlor som kan hängas från väggarna beror på tavlornas vikt. En meter tavelskena håller 20 kg och 
en krok håller 4 kg.    

Uppskattade kostnader för 14 m tavelskena är ca 188,30 €. Uppskattade kostnader för tilläggskrokarna med 
vajer är 45,50 €. Uppskattade kostnader ligger alltså på 233,80 € för tavelskenor och krokar.  

VD Fellman har lovat att ekonomisektorn står för kostnaderna för själva installationen av skenorna.  

Förslag: Styrelsen beslutar om att införskaffa tavelskenor till kårkansliet.  

JK Kronlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och SO Laakso påpekade att alumniföreningen 
gett pengar i årsfestgåva för just detta syfte. 

Beslut: Styrelsen beslöt om att införskaffa tavelskenor till kårkansliet, med medel donerade av 
alumniföreningen. 

Högskolepolitiska ärenden 
292 Projekt kring läs- och skrivsvårigheter – Val av kontaktperson 

Föredragande: Styrelsemedlem Storbjörk 
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Studiepsykolog Daniel Ventus och avdelningsföreståndare Kristina Granstedt-Ketola för Centret för språk 
och kommunikation har tagit kontakt med Åbo Akademis Studentkår gällande ett projekt kring läs- och 
skrivsvårigheter. Bakom projektet står Datero rf. och syftet är att ge råd och hjälpmedel till vuxna som har 
läs- och skrivsvårigheter. Datero önskar till hösten profilera sig på högskolorna i Vasa och vill erbjuda verktyg 
till våra högskolestuderande. 

Från ÅAS sida har vi poängterat tidigare att vi ställer oss positiva till förslaget. Vi bidrar också från 
studentkårens sida mer än gärna med tankar och perspektiv, samt sprider information till våra medlemmar 
om detta projekt. Men att finansiellt stöda eller gå med som ansvarspart har vi tackat nej till genom att det 
inte är vårt ansvar. Det ansvaret vilar istället på universitet. 

För att underlätta samarbetet med Datero har de däremot önskat att alla student- och studerandekårer 
utser en kontaktperson som Datero kan vara i kontakt med och sammankalla till eventuella möten. 

Förslag: Styrelsen utser en kontaktperson för att underlätta samarbetet med Datero rf.  

Styrelsemedlem Storbjörk föredrog ärendet och meddelade att han själv ställer upp till uppdraget. 

Beslut: Styrelsen utsåg styrelsemedlem Storbjörk som kontaktperson för att underlätta samarbetet med 
Datero rf.  

Studenttraditioner 
293 Lär dig sitza-sitz i Vasa, 12.9.2018 

Föredragande: Styrelsemedlem Maunula 
Bilaga 4 – Budget för Lär dig sitza-sitz 

Traditionsenligt arrangeras Lär dig sitza-sitz i Vasa för första årets studerande och deras tutorer. 
Evenemanget arrangeras i Academill och eftersläppet är på Oliver’s Inn.  

Evenemanget hålls huvudsakligen på svenska, men inslag av engelska finns, så att utbytesstuderanden och 
internationella examensstuderanden kan delta.  

ÅAS ansvarar för sitzen, men FSLF och Pedactus hjälper till med arrangemangen. Målsättningen är att 
evenemanget ekonomiskt går jämt ut.  

Förslag: Styrelsen ordnar Lär dig sitza-sitz i Vasa den 12.9.2018. 

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet.  Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att medel kan 
tas från budgetposten 19-3870 kultur & evenemang. 

Beslut: Styrelsen ordnar Lär dig sitza-sitz i Vasa den 12.9.2018. Medel tas från budgetposten 19-3870 
kultur & evenemang. 
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294 Lilla Wappen Vasa, 29.9.2018 
Föredragande: Styrelsemedlem Maunula 

ÅAS arrangerar på höstterminen enbart studiesociala evenemang för gulnäbbar och tutorer i Vasa, och det 
har saknats ett evenemang för alla studerande vid ÅA i Vasa. Kårmedlemmar i Vasa har frågat efter Lilla 
Wappen och därför återupptas traditionen.  

Lilla Wappen arrangeras i samarbete med nationerna Nyländska Klubben (NK) och Åboländska Nationen 
(Åskan). Festligheten äger rum i Foajén den 29.9, d.v.s. samtidigt som i Åbo.  

Förslag: Styrelsen ordnar Lilla Wappen 29.9.2018 i Vasa i samarbete med NK och Åskan. Budgeten 
presenteras i ett senare skede.  

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet.  Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att medel kan 
tas från budgetposten 19-3870 kultur & evenemang. 

Beslut: Styrelsen ordnar Lilla Wappen 29.9.2018 i Vasa i samarbete med NK och Åskan. Budgeten 
presenteras i ett senare skede. Medel tas från budgetposten 19-3870 kultur & evenemang. 

295 Pyjamassitz, ÅAS<3 SSHV, Vasa 3.10.2018 
Föredragande: Styrelsemedlem Maunula 

Under tidigare år har Pyjamassitzen arrangerats av huvudtutorn i Vasa och SSHV, men i år samarbetar 
huvudtutorn och ÅAS tillsammans med SSHV. Sitzens syfte är att föra samman första årets studerande i 
Vasa. 

Sitzen ordnas i samarbete med SSHV. Evenemanget går i huvudsak på svenska, men inslag av engelska.  

Förslag: Styrelsen ordnar Pyjamassitz i samarbete med SSHV den 3.10.2018 i Vasa, Fontana. 
Målsättningen är att evenemanget ekonomiskt går jämt ut. Budgeten presenteras i ett senare skede.   

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet.  Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att medel kan 
tas från budgetposten 19-3870 kultur & evenemang. 

Beslut: Styrelsen ordnar Pyjamassitz i samarbete med SSHV den 3.10.2018 i Vasa, Fontana. Målsättningen 
är att evenemanget ekonomiskt går jämt ut. Budgeten presenteras i ett senare skede. Medel tas från 
budgetposten 19-3870 kultur & evenemang. 

Inrikesärenden 
296 Gulispass 

Föredragande: Styrelsemedlem Maunula 
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För att öka synligheten bland första årets studerande och för att studerande ska bekanta sig med t.ex. ÅAS 
verksamhet har ett gulispass skapats. Gulispasset innehållet uppdrag som första årets studerande ska 
utföra. Då alla uppdrag är utförda byts passet mot ett halarmärke.  

Halarmärket delas ut gratis och fungerar som en ”morot” för att motivera studerande att utföra uppdragen. 

Förslag: Styrelsen lanserar gulispass som delas ut till första årets studerande under 
studieorienteringsveckan. Utgifter för ÅAS blir ca 300 €.  

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att medel kan 
tas från budgetposten 10-3900 styrelsens projekt. 

Beslut: Styrelsen lanserar gulispass som delas ut till första årets studerande under 
studieorienteringsveckan. Utgifter för ÅAS blir ca 300 €. Medel tas från budgetposten 10-3900 styrelsens 
projekt. 

297 Seminarium om framtidens arbetsmarknad 
Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar 

ÅAS har ifjol och i år samarbetat med SFV (Svenska folkskolans vänner r.f.) och Yrkeshögskolan Novia om 
temaseminarier som riktat sig till både studerande och allmänheten. Syftet har varit att lyfta aktuella ämnen 
som berör studerande till en bredare publik och att stärka ÅAS mediala profil som annat än studentikos. I 
ÅAS strategi nämns som ett mål att ”vi ordnar intressanta tillfällen för våra medlemmar om aktuella 
ärenden”. 

Förslaget är att ordna en kvällstillställning för studerande, alumner och andra om framtidens 
arbetsmarknad i form av en paneldiskussion i november 2018. Diskussionen skulle ordnas på ÅST och 3-5 
personer skulle ingå i panelen. Paneldiskussionen skulle ledas av någon från ÅAS. Planerade panelister är 
någon från Arbetsforum, utbildningschef Leena Jokinen (TY) och kårkurator Stefan Wallin som också är 
ordförande för framtidsutskottet i riksdagen.  

ÅAS hjälper till med marknadsföringen för projektet i allmänhet och i synnerhet till sina egna medlemmar. 
Tillställningen skulle inte medföra några kostnader för ÅAS.  

Förslag: ÅAS ordnar en kvällstillställning på ÅST för studerande, alumner och andra om framtidens 
arbetsmarknad i form av en paneldiskussion 19 november 2018 med SFV och Yrkeshögskolan Novia. 

Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet. 

Beslut: ÅAS ordnar en kvällstillställning på ÅST för studerande, alumner och andra om framtidens 
arbetsmarknad i form av en paneldiskussion 19 november 2018 med SFV och Yrkeshögskolan Novia. 
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Inbjudningar 
298 Europaforumets mottagning – 31.8 

Föredragande: IS Dahlbäck 

Styrelsemedlem Andersson har mottagit en inbjudan till Europaforumets mottagning på Åbo slott, fredagen 
31.8. Sista anmälningsdag är 24.8. Mera information i inbjudan. 

Förslag: Styrelsemedlem Andersson deltar i Europaforumets mottagning. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. SO Laakso meddelade att hon även anmält sig. 

Beslut: SO Laakso och styrelsemedlem Andersson deltar i Europaforumets mottagning. 

299 MPKKO:s fjärde årsfest – 12.9 
Föredragande: IS Dahlbäck 

Studerandekåren vid Försvarshögskolan firar sin fjärde årsfest 14.9. Priset är 60 € per person och sista 
anmälningsdag är 2.9. 

Detta är inte en årsfest som omfattas av gällande principer för ÅAS representation. 

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till MPKKO med anledning av deras fjärde årsfest. 

IS Dahlbäck fördrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till MPKKO med anledning av deras fjärde årsfest. 

300 TTYY:s sista årsfest – 27.10 
Föredragande: IS Dahlbäck 

TTYY ordnar sin sista årsfest i Tammerfors lördagen 27.10. Priset är 110 € per person och sista 
anmälningsdag för inbjudna gäster är 2.9. 

Anmälan via ttyy.aarium.com. 

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i TTYY:s sista årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsemedlem Maunula deltar i TTYY:s sista årsfest. 

301 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

302 Mötets avslutande 
SO Laakso avslutade mötet kl. 16.43. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Avtal om dataskyddstjänster  
Bilaga 2 – ÅAS kommentarer gällande TYS strategiarbete 
Bilaga 3 – ÅAS utlåtande om förslag till ändringar i universitetslagen 
Bilaga 4 – Budget för Lär dig sitza-sitz 

 

Vid protokollet     IS Dahlbäck 
 
 
Justerat 27.8.2018    SO Laakso 
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