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Tid:

torsdag 20.9.2018 klockan 14:45

Plats:

Vasa universitet, 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

319 Mötets öppnande
SO Laakso öppnade mötet kl. 14.45.
320 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.
321 Fastställande av föredragningslistan
GS Lindholm önskade få in ännu ett ärende på föredragningslistan: Personalärende. SO Laakso föreslog att
ärendet skulle föras in som ny punkt 322. Styrelsen biföll detta och med denna ändring godkändes
föredragningslistan.

Personalärenden
322 Personalärende
Föredragande: GS Lindholm
Föredragningen utdelades på möte.
Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att SEV Lindqvists arbetsavtal upphör och hennes sista
anställningsdag är 20.10.2018.
GS Lindholm föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen antecknade till kännedom att SEV Lindqvists arbetsavtal upphör och hennes sista
anställningsdag är 20.10.2018.
323 Kommunikationsutbildning för IS Dahlbäck
Bilaga 1 – Preliminärt program och föreläsare för HY+ fortbildning för kommunikatörer
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Föredragande: GS Lindholm
IS Dahlbäck har som ett led i strategiarbetet inlett arbetet med att utveckla en mera omfattande
kommunikationsstrategi för ÅAS. Under hösten har GS Lindholm hittat en utbildning arrangerad av HY+,
den första i sitt slag på svenska i Finland, som väl skulle stöda detta arbete.
Utbildningen är fortbildning för kommunikatörer och riktar sig till personer som arbetar med
kommunikation i privata och kommunala organisationer samt inom tredje sektorn. Fortbildningens
huvudteman är kommunikation med fokus på datavisualisering, klarspråk, språkriktighet och
kriskommunikation. Den övergripande målsättningen är att utveckla deltagarnas kompetens kring dessa
teman- både individuellt och för hela organisationen.
Deltagarna gör ett utvecklingsarbete och utvecklar sin egen organisations kommunikation samt reflekterar
kring sin individuella inlärningsprocess och skrivutveckling. Före utbildningen inleds diskuterar HY+ med
deltagarna och deras förmän kring målsättningarna och utvecklingsplanen. Efter utbildningen följer
arrangörerna upp med deltagare och förman att målsättningarna uppnåtts. Utbildarna ger respons på
texter och deltagarna får kontinuerlig handledning under hela utbildningen.
Efter utbildningsdagarna är målet att deltagarna:
•

är insatta i datavisualisering

•

använder social media effektivt, strategiskt och ändamålsenligt

•

är uppdaterade med de senaste trenderna inom kommunikation och aktuellt inom forskning

•

vet hur man tillämpar de mest centrala organisationskommunikationsteorierna inom det egna
arbetet

•

kan använda klarspråk

•

har utvärderat sin egen organisations kommunikation och vidareutvecklar den samt reflekterat kring
sin individuella utvecklingsprocess.

•

vet hur de kommunicerar i en krissituation

Utbildningen arrangeras i Helsingfors 11–12.10 samt 8–9.11.2018. I priset ingår föreläsningar, handledning,
studiebesök, material och webinarier. Kostnaden är sammanlagt 1736 euro och skulle tas från
budgetmomentet för utbildning.
Förslag: IS Dahlbäck deltar på fortbildning för kommunikatörer arrangerad av HY+.
GS Lindholm föredrog ärendet.
Beslut: IS Dahlbäck deltar på fortbildning för kommunikatörer arrangerad av HY+.
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Inbjudningar
324 Stadgas XXII årsfest – 20.10
Föredragande: IS Dahlbäck
Ämnesföreningen Stadga r.f. firar sin XXII årsfest lördagen 20 oktober på Koulu i Åbo. Priset är 90 € per
person och sista anmälningsdag var 18.9.
Detta är inte en årsfest som omfattas av gällande principer för ÅAS representation.
Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Stadga med anledning av deras XXII årsfest.
SO Laakso föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Stadga med anledning av deras XXII årsfest.
325 HUS 150:e årsfest – 24.11
Föredragande: IS Dahlbäck
Studentkåren vid Helsingfors universitet firar sin 150:e årsfest 24.11 i Helsingfors. Priset är 125 euro per
person och sista anmälningsdag är 30.9. Inbjudan gäller för två personer.
Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en årsfest i vilken ÅAS deltar.
Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i HUS 150:e årsfest.
SO Laakso föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt att SO Laakso och styrelsemedlem Andersson deltar i HUS 150:e årsfest.

Övriga ärenden
326 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
327 Mötets avslutande
SO Laakso avslutade mötet kl. 15.10.

Bilagor
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Vid protokollet

GS Lindholm

Justerat 2.10.2018

SO Laakso
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