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Tid:   tisdag 25.9.2018 klockan 11:30 

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 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Jonna Lindqvist

328 Mötets öppnande 
SO Laakso öppnade mötet kl. 11.42. 

329 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. 
 

330 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

331 Meddelanden 
FRE DEN 7 SEP 

Styrelsemöte 
Möte om internationella evenemang / Antti, 
Helmi, Kim, Jutta, SO 
Möte med folktinget / Andresa, SO 
Möte med FPV dekanus / Jacob och Jutta 

 

MÅN 10 SEP 
Återkopplingslåda vid kanslidiskar 
Frida i Vasa 
Styrelsekaffe 
Personalmöte 
Planera workshops och campuskaruseöö 
Verksamhetsplansmöte / Styrelsen 
Studrepmöte FSE / bedömningsmatris 
ÅA-Vasa gulisintagning/ Jutta och Frida 
ÅFK100 möte 

 

TIS DEN 11 SEP 
Återkopplingslåda vid kanslidiskar 
Frida i Vasa 
Tisdagskaffe 
Intressebevakningsmöte 
Möte om ÅA:s process för utredning av 
trakasserier / Petra 
Lilla Wappen-möte / Andreas 
OVVS på SSHVs gulisintagning /Jutta och Jacob 

 

ONS DEN 12 SEP 
Återkopplingslåda vid kanslidiskar 
Fakultetstimme/ Jacob 
Gulnäbbsakademin i Vasa 
KV-LIVE 
Gulnäbbsakademin i Åbo 
Lär dig sitza-sitz 
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TORS DEN 13 SEP 
Verksamhetsplansmöte / ALLA 
GS lunch (TYY och TUO-GS) 
Möte med Matte M om seminariet. / Petra 

 

FRE DEN 14 SEP 
Ledningsgruppen 
Valutskott+ vip-lista Vasa 
HBL365-möte / Andreas, Frida 

 

MÅN DEN 17 SEP 
Styrelsekaffe 
Möte med Mika Wulff/ Petra 
Verksamhetsplansmöte / Styrelsen 
Lunchmöte med MatsL / Styrelsen, SOM, GS 
Lunch med FPV:are / Jacob 
Lunch med ÖN, NN 
Träff med Heidi Hietala angående 
internationalisering 
Working in Finland / Frida 

 

TIS DEN 18 SEP 
Dare to Learn 
FPV faklultetsrådsmöte 
GS och JK KK delmålsuppföljning 
Planering med YTHS / Jacob 
GS Accountor 

 

ONS DEN 19 SEP 
ÅA:s trakasseriseminarium 
Dare to Learn 
FSE fakultetsrådsmöte 
Hälsoarbetsgruppens möte på studenthälsan / 
Helmi 
Personalmöte 
Lunch med Heidi Hietala / SOM 
FNT fakultetsrådsmöte+lunch / Andreas 
Jorma Mattinen avskedsföreläsning 
Gulis OPEN & Pubquiz 

 

TORS DEN 20 SEP 
FSF Höstseminarium i Vasa 

 

FRE DEN 21 SEP 
FSF Höstseminarium i Vasa 
ÅAS100 workshop i Vasa 

 

MÅN DEN 24 SEP 
ÅAS100-www offentliggörs (99 dagar kvar till 
ÅAS100) 
Styrelsekaffe 
Verksamhetsplansmöte / Alla 
Webinarium om studieärenden / Petra 
Styrelsens aftonskola 
Möte med FO / Petra 
ÅFK100-möte / Andreas, JL 
Kick-off sitz 
Ombudsmöte 
Aftonskola 

 

Styrelsen konstaterade att en första grupp med svar kommit in från ÅAS återkopplingsblankett. 

Administrativa ärenden 
332 Ekonomisk rapport per augusti 2018 till kännedom 

Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 310818 
Föredragande: GS Lindholm 

Styrelsen informeras om intressesektorns ekonomiska läge per den 31 augusti 2018. 

Förslag: Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 31 augusti 2018 till kännedom.  
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GS Lindholm föredrog ärendet och presenterade den ekonomiska rapporten. Styrelsen och GS diskuterade 
rapporten. 

Beslut: Styrelsen antecknade den ekonomiska rapporten per 31 augusti 2018 till kännedom.  

333 Styrelsens proposition till verksamhetsplan inför fullmäktiges remissbehandling  
Bilaga 2 – Verksamhetsplan 2019  
Föredragande: SO Laakso 

Styrelsen har utarbetat ett utkast till verksamhetsplan 2019. Utkastet skall på remissrunda till ÅAS 
fullmäktige. Ärendet behandlas på fullmäktiges möte 05/18 onsdagen 26.9. 

Förslag: Styrelsen godkänner utkastet till verksamhetsplan för år 2019 inför fullmäktiges remiss och ger SO 
Laakso fullmakt att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling.  

SO Laakso föredrog ärendet och tillade att det ännu ska läggas till ett avsnitt om styrelsens 
sammansättning och ansvarsområden. Fullmäktige ska få en första version av verksamhetsplanen till sitt 
möte den 2 oktober. 

Beslut: Styrelsen godkände utkastet till verksamhetsplan för år 2019 inför fullmäktiges remiss och ger SO 
Laakso fullmakt att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling.  

334 Införandet av kontaktpersoner för likabehandlingsfrågor på ÅAS evenemang 
Föredragande: SOM Lindblad 

Som ett led i arbetet med ett trakasserifritt studieliv tar ÅAS i bruk modellen med jämlikhetsobservatörer på 
sina evenemang. Modellen som FSF haft i bruk har varit ändamålsenlig och tydlig för deltagarna på bl.a. 
stora seminarier.  ÅAS har även förespråkat s.k. kontaktpersoner i sin föreningsguide Studieliv 2.0 som ett 
konkret sätt att ta upp problem under fester och andra evenemang. 

I praktiken innebär detta att två namngivna personer fungerar som kontaktpersoner under och efter 
evenemang. Om detta kommuniceras tydligt till deltagarna i början av evenemanget och gärna redan i 
förhandsinformationen. Som viktigaste uppgift har kontaktpersonerna att finnas till om någon upplever 
trakasserier, våld eller annat ovälkommet beteende. Orsakerna till att prata med personerna behöver inte 
ha en etikett utan en allmän känsla av att vara obekväm med nånting eller att man uppfattar att någon 
annan inte trivs räcker. Modellen kan kompletteras med ett anonymt webbformulär som kollas under 
evenemanget. 

SOM Lindblad utarbetar en konkret guide för kontaktpersonerna i samråd med styrelsen. Modellen tas i 
bruk på Lilla Wappen där man även nämner att detta är ett nytt koncept som ÅAS gärna utvecklar vidare 
tillsammans med föreningarna och festdeltagare. 

Förslag: Styrelsen besluter införa modellen med kontaktpersoner för likabehandlingsfrågor på ÅAS 
evenemang. 
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SO Laakso föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt införa modellen med kontaktpersoner för likabehandlingsfrågor på ÅAS 
evenemang. 

335 Workshop för fullmäktige om intressebevakning gentemot Åbo Akademi 
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson 

Styrelsen ordnar en workshop för fullmäktige för att samla in tankar och idéer på vilka 
intressebevakningsmål ÅAS har gentemot ÅA. Workshopen kommer ta formen av ett ”learning café” där 
man i mindre grupper får fundera på fyra olika frågeställningar i tur och ordning. De frågor som fullmäktige 
kommer att få fundera på är följande: ”Hurudant är ett bra universitet?”, ”Vilka är ÅA:s styrkor?”, ”Vad 
saknas på ÅA?” och ”Vad behövs för att just dina studier ska gå smidigare?”. Workshopen ordnas onsdagen 
26.9 på Kåren.  

Frågorna kommer förhoppningsvis att väcka tankar om hur ett bra universitet ser ut samt konkretisera 
önskemål som fullmäktige har gentemot ÅA. Workshopen med fullmäktige är en del av en serie olika 
evenemang under hösten, där målet är att konkretisera ÅAS intressebevakningsmål gentemot ÅA.  

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna en workshop för fullmäktige med temat intressebevakningsmål 
gentemot ÅA.  

SO Laakso föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att ordna en workshop för fullmäktige med temat intressebevakningsmål gentemot 
ÅA.  

Inrikesärenden 
336 Ordförandeträff för specialföreningar 

Föredragande: SO Laakso 

För att öka kontakten mellan specialföreningarna och bilda ett stödande nätverk ordnar ÅAS med jämna 
mellanrum bl.a. ordförandeträffar för specialföreningarnas ordförande. Detta är ett forum för ordförande att 
diskutera och få stöd av varandra, samt ett tillfälle att utbilda och hålla kontakt med specialföreningarna 
från ÅAS sida.  

Höstens ordförandeträffar föreslås vara 9.10 i Åbo, Kåren och 15.10 i Vasa, Havtornen. För träffarna 
reserveras 15 € á träff från styrelsens projekt, budgetmoment 10–3900 och 19–3900.  

Förslag: ÅAS ordnar ordförandeträff 9.10 i Åbo och 15.10 i Vasa och för träffarna reserveras sammanlagt 
30 €. 

SO Laakso föredrog ärendet. 
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Beslut: ÅAS ordnar ordförandeträff 9.10 i Åbo och 15.10 i Vasa och för träffarna reserveras sammanlagt 
30 €. 

337 Framtidsworkshop med specialföreningar i Åbo 
Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar 

Styrelsen föreslår att ordna en framtidsworkshop för specialföreningar och studentrepresentanter med 
temat ÅAS100 och intressebevakningsmål gentemot ÅA. Tillfället är riktat för specialföreningars 
evenemangsansvariga, ordförande och högskolepolitiskt ansvariga. Även studentrepresentanter bjuds in. 

Framtidsworkshoppens första del handlar om studentkårens jubileumsår och vilken roll specialföreningarna 
har under året. JK kommer att ha en kort presentation om jubileumsåret program. Efter presentationen 
ordnas en workshop där specialföreningsrepresentanterna får fundera på vad deras egna specialföreningar 
kunde ordna under året. För att avrunda har specialföreningarna möjlighet att ställa frågor och diskutera 
allmänt om deras förväntningar inför jubileumsåret. 

Den andra delen av workshopen kommer ta formen av ett “learning café” där man i mindre grupper får 
fundera på fyra olika frågeställningar angående intressebevakning mot ÅA. De frågor som grupperna får 
fundera på är följande: “Hurudant är ett bra universitet?“, “Vilka är ÅA:s styrkor?“, “Vad saknas på ÅA?” och 
“Vad behövs för att just dina studier ska gå smidigare?“. Frågorna kommer förhoppningsvis att väcka tankar 
om hur ett bra universitet ser ut samt konkretisera önskemål som specialföreningar och 
studentrepresentanter har gentemot ÅA. Workshopen med föreningar och studentrepresentanter är en del 
av en serie olika evenemang under hösten, där målet är att konkretisera ÅAS intressebevakningsmål 
gentemot ÅA. 

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna en framtidsworkshop för specialföreningsaktiva samt 
studentrepresentanter med temat intressebevakningsmål gentemot ÅA samt ÅAS100. 

Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet och tillade att datumet är tänkt att vara 1.10. Styrelsen 
diskuterade även möjligheten att ordna motsvarande evenemang i Vasa. 

Beslut: Styrelsen beslöt att ordna en framtidsworkshop för specialföreningsaktiva samt 
studentrepresentanter med temat intressebevakningsmål gentemot ÅA samt ÅAS100. 

338 Campuskarusell 
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson 

Styrelsen vill öka sin närvaro på campusområdet och synas till mera bland medlemmarna och en 
campuskarusell är inplanerad inför oktober. Det har också kommit in feedback via ÅAS feedback-blankett 
om att ÅAS närvaro på campus saknas. Målet med campuskarusellen i början av oktober (1.10-3.10) är att 
samla in idéer och tankar av kåreniterna angående intressebevakningsmål gentemot ÅA samt att öka 
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synligheten på campus. I Åbo kommer campuskarusellen att ordnas i ASA, Arken och Gadolinia. I Vasa 
ordnas campuskarusellen i Academill. 

Under de tre dagarna som ÅAS syns på campus i Åbo och Vasa ska kåreniterna få möjlighet att fundera och 
svara på frågorna: ”Hurudant är ett bra universitet?”, ”Vilka är ÅA:s styrkor?”, ”Vad saknas på ÅA?” och ”Vad 
behövs för att just dina studier ska gå smidigare?”. Frågorna kommer förhoppningsvis att väcka tankar om 
hur ett bra universitet ser ut samt konkretisera önskemål som kåreniter har gentemot ÅA. 
Campuskarusellen är en del av en serie olika evenemang under hösten, där målet är att konkretisera ÅAS 
intressebevakningsmål gentemot ÅA. Under campuskarusell delar styrelsen också ut frukt/godis som ett 
uppiggande för studiedagen. Styrelsen reserverar 40 € för införskaffning av frukt/godis. 

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna Campuskarusell i Åbo och Vasa under 1.10-3.10 och reserverar 40 € 
från budgetposten kampanjer och seminarier 10-3790 & 19-3790 för införskaffning av frukt/godis. 

SO Laakso föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att ordna Campuskarusell i Åbo och Vasa under 1.10-3.10 och reserverar 40 € från 
budgetposten kampanjer och seminarier 10-3790 & 19-3790 för införskaffning av frukt/godis. 

Internationella ärenden 
339 ÅAS internationaliseringsprojekt 

Bilaga 3 – Budget och evenemangsbeskrivning för ÅAS internationaliseringsprojekt 
Föredragande: Styrelsemedlem Andersson 

ÅAS kommer med inledning av hösten 2018 att påbörja ett internationaliseringsprojekt vars mål är att i 
större utsträckning engagera internationella studerande i studielivet i Åbo och Vasa. Under projektets gång 
kommer ett flertal evenemang ordnas på båda orter. Tanken om ett internationaliseringsprojekt kommer 
från Åbo Akademi som också finansierar verkställandet av projektet.  

Bifogat hittas en lista på planerade evenemang samt information om enkäten som kommer utföras under 
projektet samt en preliminär kostnadsplan. Projektet finansieras av Åbo Akademi, via pengar som är 
donerade för internationalisering på Åbo Akademi. Därför medför projektet inga kostnader för Åbo 
Akademis Studentkår.   

Förslag: Styrelsen beslutar att påbörja internationaliseringsprojektet med projektfinansiering från Åbo 
Akademi.  

SO Laakso föredrog ärendet och tillade att budgetposten det här handlar om blir 3800 – Utrikesverksamhet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att påbörja internationaliseringsprojektet med projektfinansiering från Åbo 
Akademi.  
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Studenttraditioner 
340 Budget för Lilla Wappen 29.9 

Bilaga 4 – Budget för Lilla Wappen i Åbo 2018 
Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar 

ÅAS ordnar traditionsenligt en festmiddag, Lilla Wappen, på Kåren lördagen den 29.9. Evenemanget består 
av en festmiddag samt en del program och ordnas i samarbete med SF-Klubben, Teologiska 
Studentföreningen, Humanistiska föreningen och Merkantila Klubben.  

Härmed presenteras den utlovade budgeten. 

Förslag: Styrelsen godkänner budgeten. 

Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen godkände budgeten. 

Inbjudningar 
341 Diskussionskryssning med TYY och Viking Line – 4.10 

Föredragande: IS Dahlbäck 

TYY har, genom sitt samarbete med Viking Line, bjudit in andra studentorganisationers representanter till 
en picknickkryssning med Viking Line torsdagen 4.10. 

Deltagande är gratis och antalet platser är begränsat, för inbjudan gäller max tre personer. Mera 
information i inbjudan. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i diskussionskryssningen. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Förslag: Styrelsen beslöt att GS Lindholm deltar i diskussionskryssningen. 

342 Vasa stads årsfestmottagning – 5.10 
Föredragande: IS Dahlbäck 

Vasa stad har bjudit in ÅAS representanter till sin årsfestmottagning fredagen 5.10. Tillställningen är gratis 
och sista anmälningsdag är 28.9. Inbjudan gäller för två. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Vasa stads årsfestmottagning. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att styrelsemedlemmarna Maunula och Storbjörk deltar i Vasa stads 
årsfestmottagning. 
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343 StudOrgs LXXV årsfest – 26.10 
Föredragande: IS Dahlbäck 

StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet firar sin 
LXXV årsfest fredagen 26.10. Priset är 85 € per person och sista anmälningsdag är 3.10. 

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

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till StudOrg med anledning av deras LXXV årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till StudOrg med anledning av deras LXXV årsfest. 

344 Tamys 93:e årsfest – 3.11 
Föredragande: IS Dahlbäck 

Tamy firar sin 93:e årsfest lördagen 3.11. Priset är 100 € per person och sista anmälningsdag är 14.10. 

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en tillställning till vilken styrelsen bör skicka 
representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Tamys 93:e årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att styrelsemedlemmarna Maunula och Nyström deltar i Tamys 93:e årsfest. 

345 Justus 27:e årsfest – 9.11 
Föredragande: IS Dahlbäck 

Justus r.f. firar sin 27:e årsfest fredagen 9.11. Priset är 100 € per person och sista anmälningsdag är 7.10. 

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en tillställning till vilken styrelsen bör skicka 
representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Justus 27:e årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att styrelsemedlem Maunula deltar i Justus 27:e årsfest. 

346 TYY:s 96:e årsfest – 10.11 
Föredragande: IS Dahlbäck 

TYY firar sin 96:e årsfest lördagen 10.11. Priset är 110 € per person och sista anmälningsdag för inbjudna 
gäster är 5.10. 
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Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en tillställning till vilken styrelsen bör skicka 
representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i TYY:s 96:e årsfest. 

IS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt att SO Laakso och GS Lindholm deltar i TYY:s 96:e årsfest. 

Övriga ärenden 
347 Övriga ärenden 

SO Laakso meddelade  

• att Lilla Wappen i Vasa inte blir av på grund av för lågt deltagarantal; 
• att det tyvärr visat sig omöjlig för någon styrelsemedlem att delta i TTYY:s årsfest och att styrelsen 

istället skickar en hälsning; 
• att nästa styrelsemöte planeras bli onsdagen 3.10 med en deadline för ärenden måndagen 1.10 kl. 

12.00. 

348 Mötets avslutande 
SO Laakso avslutade mötet kl. 12.23. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 310818 
Bilaga 2 – Verksamhetsplan 2019  
Bilaga 3 – Budget och evenemangsbeskrivning för ÅAS internationaliseringsprojekt 
Bilaga 4 – Budget för Lilla Wappen i Åbo 2018 
 

 
 

Vid protokollet     IS Dahlbäck 
 
 
Justerat 28.9.2018    SO Laakso 
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