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Tid:   torsdag 20.12.2018 klockan 10:30 

Plats:   E-postmöte

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 Matias Dahlbäck 
SOM Petra Lindblad 
JK Kim Kronlund 
SEÅ Markus Heikkilä 

513 Mötets öppnande 
SO Laakso öppnade mötet kl. 10.30. 

514 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 §) 
 
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 
 

515 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes som sådan.

Administrativa ärenden 
516 Gransriskrans till Per Brahe-fantåget 

Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar 

Åbo Akademis Studentkår ordnar under årsfestdagen lördag den 16.2 ett fantåg till Per Brahe-statyn, till 
hans ära. När tåget samlats vid statyn lägger man en krans vid statyn. Denna krans beställs från Kukka-
Kerttu och kostar enligt offert 166 euro, 150 för kransen 16 för bandet runt kransen.  

Förslag: Styrelsen reserverar 200 € för införskaffandet av en krans till Brahe-statyns fantåg. Pengarna 
reserveras från 3700 – Styrelsens allmänna medel. 

Beslut: Styrelsen reserverar 200 € för införskaffandet av en krans till Brahe-statyns fantåg. Pengarna 
reserveras från 3700 – Styrelsens allmänna medel. 

Miljöärenden 
517 Ilmastoveivi-kampanjen 

Föredragande SOM Lindblad 
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ÅAS har blivit utmanad att understöda klimatkampanjen "Ilmastoveivi" av bl.a. ett antal vänkårer. 

Målet med kampanjen är att under Finlands EU-ordförandeskap juli till december 2019 med krafttag främja 
målet att EU arbetar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Under ordförandeskapet 
har Finland mandat att initiera en uppdatering av EU:s så kallade klimatpaket och inleda arbetet mot ett 
ambitiöst men för planetens välmående nödvändigt 1,5 graders tak på temperaturhöjningen. Kampanjen 
strävar till att få 500 000 underteckningar till uppropet som ska överräckas till Finlands nya statsminister 
under våren 2019. 

Som organisation som stöder kampanjen räcker det med att meddela sitt stöd och vara med som 
undertecknare. Inom kampanjen kan man även utmana beslutsfattare att gå med. Kampanjen har ännu inte 
svenskspråkiga webbsidor men dessa lär vara på kommande inom kort. Trots ihärdigt arbete har varken 
kampanjteamet eller ÅAS expertariat kunnat översätta kampanjnamnet till svenska.  

Mer information om kampanjen samt lista på organisationer som redan gett sitt stöd hittas på: 
https://www.ilmastoveivi2019.fi/ 

Förslag: Styrelsen besluter att ÅAS undertecknar Ilmastoveivi-kampanjens upprop för en ambitiös 
klimatpolitik under Finlands EU-ordförandeskap. 

Beslut: Styrelsen besluter att ÅAS undertecknar Ilmastoveivi-kampanjens upprop för en ambitiös 
klimatpolitik under Finlands EU-ordförandeskap. 

Jubileumsärenden 
518 Jubileumssnapsglas 

Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar 

Åbo Akademis Studentkår skall till ära av sitt 100-årsjubileum införskaffa jubileumssnapsglas som bland 
annat delas ut till årsfestens deltagare. En begäran om offert har skickats till axonprofil. Enligt deras offert 
kostar 480 graverade snapsglas ca 1600euro inkl. moms. 24%.    

Förslag: Styrelsen reserverar 1600 € för införskaffandet av jubileumssnapsglas. Pengarna reserveras från 
3700 – Styrelsens allmänna medel. 

Beslut: Styrelsen reserverar 1600 € för införskaffandet av jubileumssnapsglas. Pengarna reserveras från 
3700 – Styrelsens allmänna medel. 

519 Sillfrukosthalarmärken 
Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar 

Åbo Akademis Studentkår skall till ära av sitt 100-årsjubileum införskaffa sillfrukosthalarmärken. Märkena 
beställs från merkillinen.fi. Enligt deras offert kostar 400 halarmärken ca 400 euro inkl. moms. 24%. 
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Förslag: Styrelsen reserverar 400 € för införskaffandet av sillfrukosthalarmärken. Pengarna reserveras från 
3700 – Styrelsens allmänna medel. 

Beslut: Styrelsen reserverar 400 € för införskaffandet av sillfrukosthalarmärken. Pengarna reserveras från 
3700 – Styrelsens allmänna medel. 

520 Jubileumsballonger 
Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar 

Åbo Akademis Studentkår skall till ära av sitt 100-årsjubileum införskaffa jubileumsballonger för 
inomhusbruk. Ballongerna beställs från CasaGrande i Åbo. Enligt deras offert kostar 1000 normalstora 
ballonger ca 400 euro. Extra stora ballonger upp till nästan 1,5m i diameter skulle kosta ca 100 euro/styck. 
Priserna inkluderar moms. 24%. Tilläggskostnader för helium kan uppkomma. 

Förslag: Styrelsen reserverar 2000€ för införskaffandet av jubileumsballonger. Pengarna reserveras från 
3700 – Styrelsens allmänna medel. 

Beslut: Styrelsen reserverar 2000€ för införskaffandet av jubileumsballonger. Pengarna reserveras från 
3700 – Styrelsens allmänna medel. 

Införskaffningar 
521 Införskaffande av ny arbetstelefon till generalsekreteraren  

Föredragande: GS Dahlbäck 

GS nuvarande arbetstelefon lär vara på slutrakan av sin produktiva existens. Eftersom GS anses behöva vara 
nåbar de flesta av dygnets vakna timmar är en fungerande arbetstelefon en nödvändighet. Därför föreslås 
att en ny arbetstelefon införskaffas. 

Förslag på telefon: 

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/13550/krdqx/OnePlus-6T-Android-puhelin-Dual-SIM-128-
Gt-Mirror-Black 

Förslag på skyddsfodral: 

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/29141/kscqj/Wave-BookCase-suojakotelo-OnePlus-6T-musta 

Kostnaderna bokförs på konto 10-3460 IT-anskaffningar. 

Förslag: Styrelsen reserverar 580 € för införskaffandet av en ny arbetstelefon och skyddsfodral åt 
generalsekreteraren. 

Beslut: Styrelsen reserverar 580 € för införskaffandet av en ny arbetstelefon och skyddsfodral åt 
generalsekreteraren. 

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/13550/krdqx/OnePlus-6T-Android-puhelin-Dual-SIM-128-Gt-Mirror-Black
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/13550/krdqx/OnePlus-6T-Android-puhelin-Dual-SIM-128-Gt-Mirror-Black
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/29141/kscqj/Wave-BookCase-suojakotelo-OnePlus-6T-musta
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Övriga ärenden 
522 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

523 Mötets avslutande 
 
SO Laakso avslutade mötet kl. 11.14. 
 

 

 
Vid protokollet     IS Dahlbäck 
 
 
Justerat 20.12.2018    SO Laakso 
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