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Styrelsemöte 20/18 | Protokoll
Tid:   fredag 7.9.2018 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 Linda Lindholm 
SOM Petra Lindblad 
IS Matias Dahlbäck 
JK Kim Kronlund 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Jonna Lindqvist

303 Mötets öppnande 
SO Laakso öppnade mötet kl. 9.01. 

304 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. 
 

305 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

306 Meddelanden 
ONS 22 AUG 

Kansliets planeringsdag 
Styrelsemöte 

TORS 23 AUG 
FSF ledarseminarium 
ÅA intranät styrgruppsmöte /Helmi 

FRE 24 AUG 
FSF ledarseminarium 
Lunch med Satu TYY i Arken / Helmi 

MÅN 27 AUG 
Styrelsekaffe 
FNT Passion Tema / Andreas 
Planering av tutorhösten med tutorer / Jutta 
Möte med Ida Ridberg ÅST / JK KK 
FiTech med Sini TYY / Helmi 
Gulischill i Havtornen 

TIS DEN 28 AUG 
Tisdagskaffe 
Europaforum möte / Helmi 

ONS DEN 29 AUG 
FSE:s fakultetsrådskryssning / Helmi 
SOPOlive 
Utispresentation Vasa 
Möte om jubileumsutställning "Kåren genom 
åren" / JK & SEÅ 
FSF-höpo-live 

TORS 30 AUG 
Eurooppa-Foorumi 
Study in Turku - mässa 
Masters Students presentation / Petra + Helmi + 
Reipsar 
Gulispresentation i Vasa 
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Evening at pub Kåren together with the Student 
Union representatives 

FRE 31 AUG 
Euroopa-Foorumi 
Ledningsgruppen 
Harrasment training international 
degree/trakasseriombud 
Gulispresentation/Rättsnotarie&samhällsv. 
Gulispresentation/FHPT 
Gulispresentation/Ekonomi 
Gulispresentation/FNT 
Presidiemöte 
Europaforum - studerandepanel, ÅSB 

MÅN DEN 3 SEP 
Styrelsekaffe 
Rådistutbildning 
Träffa Mathilda från SSHV 

TIS 4 SEP 
Tisdagskaffe 
FSE studreplunch 
ÅA100 möte om Vasa 
Intressebevakningsmöte 
MK gulisintagning / Styrelsen 

ONS 5 SEP 
Styrelseutbildning 2.0-planering 
KPT-möte / Andreas 
Personalmöte, återkopplingsblanket, delmål 
Inskription Vasa 
SOPOlive 
Seaside Festival 
Vaasa Campus Festival 

TORS 6 SEP 
Inskription, Åbo 
Styrelsens morgonskola 
Street Festival 

 

Kårkanslierna kommer nästa vecka att ha en återkopplingskampanj. 

Administrativa ärenden 
Brev till rektor om det nya studieplaneringsverktyget 
Bilaga 1 – Brev till rektor 
Föredragande: SO Laakso 

Inför detta läsår har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt studieplaneringsverktyg. Processen har på grund av 
olika orsaker blivit försenad och många studerande har inte kunnat använda verktyget ändamålsenligt. 
Informationen åt studenterna om processens svårighet har varit minimal. 

Många kårmedlemmar har dessutom tagit kontakt med kårkanslierna och undrat vad som kommer att ske 
och när information finns till förfogande. 

Med anledning av detta har SO Laakso skickat ett e-postmeddelande åt rektor, samt ledningen till 
kännedom över kommunikationsbristen och en önskan om att man i framtiden även kommunicerar åt 
studerande längs med processen.  

Brevet finns som bilaga. 

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att ett brev angående det nya studieplaneringsverktyget har 
skickats åt rektor.  

SO Laakso föredrog ärendet. 
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Beslut: Styrelsen antecknade till kännedom att ett brev angående det nya studieplaneringsverktyget har 
skickats åt rektor.  

307 Föreningsutbildning: ”Ett trakasserifritt studieliv” 
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson 

Det senaste året har samhällets blickar riktats mot rörelser som #metoo och #dammenbrister som lyft 
sexuella trakasserier i centrum. Under ÅAS workshop med fullmäktige i februari diskuterades behovet av att 
lyfta upp dessa frågor också med föreningarna, som i sin verksamhet bygger upp studielivet vid ÅA. Behovet 
ansågs vara speciellt stort i Åbo, där fester och evenemang ofta ordnas på föreningars egna lokaler istället 
för lokala krogar/pubar.  

Utbildningen ”Ett trakasserifritt studieliv” riktades åt de föreningsaktiva som förvaltar föreningars 
klubblokaler. Utbildningen ordnades i Kårens festsal må 3.9.2018 i samarbete med genusvetarstuderande 
Veronica Fröberg, som tillsammans med Katarina Kyrölä höll en föreläsning om sexuella trakasserier och 
samtycke för FHPT:s gulnäbbar under introduktionsveckan. Under evenemanget låg fokus på hur man 
känner igen och kan förhindra sexuella trakasserier samt ha en diskuterande ton. Utbildningen medförde 
inga kostnader för ÅAS. 

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att utbildningen ”Ett trakasserifritt studieliv” ordnades på 
Kåren för föreningsaktiva må 3.9.2018.  

Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet. Styrelsemedlem Andersson föreslog att Veronica Fröberg 
skulle få ett arvode på 50 € (från Styrelsens projekt) som ersättning för sin föreläsning. SO Laakso 
understödde detta. 

Beslut: Styrelsen antecknade till kännedom att utbildningen ”Ett trakasserifritt studieliv” ordnades på 
Kåren för föreningsaktiva må 3.9.2018 och beslöt att Veronica Fröberg ska få ett arvode på 50 € (från 
Styrelsens projekt) som ersättning för sin föreläsning. 

308 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 
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.  
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Därtill har Bäckman meddelat att serviceexpert Jonna Lindqvist kunde fortsätta i kundkommittén. Lindqvist 
har representerat ÅAS i kundkommittén. På styrelsemötet i maj valdes hon till ÅAS:s representant. 

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 välja två studentrepresentantsplatser till kundkommittén i Vasa utifrån de 
ansökningar som lämnats in på Halloped. Ansökningstiden var 20.8–6.9. 

Styrelsemedlem Storbjörk föredrog ärendet, varpå han jävade sig och lämnade mötesutrymmet. 

Inom utsatt tid hade tre personer lämnat in en intresseanmälan via Halloped: Riikka Aarnos, Ursula 
Korpijärvi och Emma Löfdahl. Styrelsen bekantade sig med ansökningarna och diskuterade ärendet. 

Styrelsen konstaterade efter diskussion att Löfdahl och Korpijärvi framstod som de starkaste kandidaterna. 
Preferensen för ekologiska och närproducerade råvaror och erfarenheter från också andra studieorter än 
Vasa ansågs ge en bred helhetsbild över studentlunchernas varande och möjliga utveckling. 

Styrelsemedlem Maunula föreslog att styrelsen skulle välja Löfdahl och Korpijärvi. 

Beslut: Styrelsen beslöt välja Emma Löfdahl och Ursula Korpijärvi till kundkommittén i Vasa för en 
mandatperiod fram till och med våren 2020. 

Styrelsemedlem Storbjörk återvände till mötesutrymmet. 

Jubileumsärenden 
309 Beställning av ÅAS100 pinsar 

Föredragande: JK Kronlund 

Inför ÅAS100 jubileumsåret ska ÅAS100 pinsar beställas. Pinsens design har varit möjlig att se och 
kommentera på Slack. Pinsen kommer att vara ovalformad och 22 mm hög. Ifall vi beställer mera pinsar i ett 
senare skede kommer att priset vara lägre då företaget sparar gjutformen i två år. Kostnaderna för pinsarna 
reserveras från ÅAS100 budgeten.  

Förslag: Styrelsen beslutar att JK beställer 300st ÅAS100 jubileumspinsar från Pinpops Oy för 431 €. 
Kostnaderna för pinsarna reserveras från ÅAS100 budgeten.  

SO Laakso föredrog ärendet. GS Lindholm poängterade att ÅAS100 budgeten fastställs av fullmäktige inför 
nästa verksamhetsår under hösten. 
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Beslut: Styrelsen beslöt att JK beställer 300st ÅAS100 jubileumspinsar från Pinpops Oy för 431 €. 
Kostnaderna för pinsarna reserveras från ÅAS100 budgeten.  

310 Beställning av ÅAS100 tygpåsar 
Föredragande: JK Kronlund 

Inför ÅAS100 jubileumsåret skall 1000 ÅAS100 tygpåsar beställas. 500 påsar skall vara svarta och 500 
påsar vita. Både den vita och den svarta påsens design har varit möjlig att kommentera på Slack. 
Sammanlagda priset för påsarna kommer att vara 1475 €. Kostnaderna för ÅAS100 tygpåsarna reserveras 
från ÅAS100 budgeten. 

Förslag: Styrelsen beslutar att JK beställer 500 vita och 500 svarta tygpåsar med ÅAS100 logon från 
Ekokassit.com för 1475 €. Kostnaderna för ÅAS100 tygpåsarna reserveras från ÅAS100 budgeten. 

SO Laakso föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att JK beställer 500 vita och 500 svarta tygpåsar med ÅAS100 logon från 
Ekokassit.com för 1475 €. Kostnaderna för ÅAS100 tygpåsarna reserveras från ÅAS100 budgeten. 

311 Lediganslagning av platser i Åbo Akademis Studentkårs jubileumstidsskrifts redaktion 
Föredragande: JK Kronlund 

Åbo Akademis Studentkår söker en redaktion till ÅAS jubileumstidsskrift. Det första numret av tidningen 
kommer att lanseras i januari och den andra i september. Platsen i redaktionen skulle vara ett uppdrag som 
varar från hösten 2018 till slutet av året 2019. En redaktion på ungefär 10 personer som består av både 
studerande och alumner med varierande bakgrund skulle vara passligt. Ansökningstiden till uppdraget är 
under vecka 37. Uppdraget är inte arvoderat.  

Förslag: Styrelsen lediganslår platserna i Åbo Akademis Studentkårs jubileumstidsskrifts redaktion och 
ansökan öppnar måndagen den 10.9.2018 och stänger söndagen 16.9.2018. JK går igenom alla ansökningar 
och får mandat att fastställa redaktionen. 

SO Laakso föredrog ärendet. SO Laakso föreslog att deadline skulle sättas till 19.9 och att styrelsemedlem 
Reipsar tillsammans med JK Kronlund skulle gå igenom alla ansökningar och ges mandat att fastställa 
redaktionen.  

Beslut: Styrelsen lediganslog platserna i Åbo Akademis Studentkårs jubileumstidsskrifts redaktion och 
ansökan öppnar måndagen den 10.9.2018 och stänger onsdagen 19.9.2018. JK Kronlund och 
styrelsemedlem Reipsar går igenom alla ansökningar och får mandat att fastställa redaktionen. 

Inrikesärenden 
312 Specialföreningsfrukost, Vasa 16.10.2018 

Föredragande: Styrelsemedlem Maunula 
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Den 15–17.10 är styrelsen i Vasa, och då vore det ypperligt med en specialföreningsfrukost för att 
föreningsaktiva i Vasa ska få träffa styrelsen. Specialföreningsfrukosten arrangeras för att få en bättre 
kontakt med specialföreningarna, för att informera om aktuella ärenden och för att tacka dem för det arbete 
de gör.  

Förslag: Styrelsen ordnar specialföreningsfrukost i Vasa den 16.10. För evenemanget reserveras 100 € från 
budgetmoment 19-3900 (Styrelsens projekt).  

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen ordnar specialföreningsfrukost i Vasa den 16.10. För evenemanget reserveras 100 € från 
budgetmoment 19-3900 (Styrelsens projekt).  

Inbjudningar 
313 Humanistiska föreningens recentiorsmiddag – 15.9 

Föredragande: IS Dahlbäck 

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet anordnar sin traditionella recentiorsmiddag lördagen 
15.9 på Gula Villan, Stockholm. Priset är 200 SEK per person och sista anmälningsdag är 11.9. Inbjudan 
gäller för två personer. 

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

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan. 

314 Kemistklubbens kräftskiva – 6.10 
Föredragande: IS Dahlbäck 

Kemistklubben arrangerar sin årliga kräftskiva lördagen 6.10. Priset är 15 € per person och sista 
anmälningsdag är 30.9. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande, på egen bekostnad. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: SO Laakso och styrelsemedlem Reipsar deltar i kräftskivan, på egen bekostnad. 

315 LYY:s 39:e årsfest – 6.10 
Föredragande: IS Dahlbäck 
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LYY firar sin 39:e årsfest lördagen 6.10 i Rovaniemi. Priset är 80 € per person och sista anmälningsdag är 
10.9. 

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

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till LYY med anledning av deras 39:e årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till LYY med anledning av deras 39:e årsfest. 

316 TuKY:s 68:e årsfest – 19.10 
Föredragande: IS Dahlbäck 

TuKY firar sin 68:e årsfest fredagen 10.10 på Åbo FBK. Priset är 130 € per person och sista anmälningsdag 
är 10.9. 

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

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till TuKY med anledning av deras 68:e årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till TuKY med anledning av deras 68:e årsfest. 

317 Övriga ärenden 
Styrelsemötet, förutom styrelsemedlem Storbjörk, lyckönskade styrelsemedlem Storbjörk på hans nyss 
ingångna äktenskap. Styrelsemedlem Storbjörk tackade för gratulationerna och meddelade att äktenskapet 
fortgår tillsvidare. 

SO Laakso meddelade att nästa styrelsemöte är 25.9, med en deadline före föredragningar 19.9 kl. 12.00. 

318 Mötets avslutande 
SO Laakso avslutade mötet kl. 9.27. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Brev till rektor 
 

 
 
Vid protokollet     IS Dahlbäck 
 
 
Justerat 7.9.2018     SO Laakso 
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