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Tid:   torsdag 28.3.2019 klockan 9:00 

Plats:   Kårens vind, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa

Kallade:  SO Anna Oksanen 
VO Patrick Schubert 
Styrelsemedlem Oliver Back 
Styrelsemedlem Veera Julin (telefon) 
Styrelsemedlem Jannica Lindholm 
Styrelsemedlem Sara Nordell 
Styrelsemedlem Ida Torsell 

 

Övriga kallade: GS Matias Dahlbäck 
SOM Petra Lindblad 
IS Ronja Sandbacka 
JK Kim Kronlund 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Johanna Härus 

132 Mötets öppnande 

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.03. 

133 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 

Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är när-

varande. (ÅAS förvaltningsinstruktion, 31 §) 

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför. 

134 Fastställande av föredragningslistan 

VO Schubert önskade lägga till beslutsförslaget för Studerandes klimatstrejk (144) att styrelsen även tar 

med banner, fana och fanfot till evenemanget. 

Styrelsemedlem Torsell önskade lägga till punkt 140 att motsvarande evenemang ordnas tillsammans med 

OVVS i Vasa, samma datum. 

SOM Lindblad meddelade att Lärkans disponent meddelat att antalet representanter till delegationen ska 

vara två och inte tre. (Ärende 143) 

Föredragningslistan fastställdes med dessa ändringar. 

135 Meddelanden 

18 MARS, MÅN 
Sopo sektoritapaaminen @Helsingfors 
Mot rasism-kampanjen börjar 
Styrelsekaffe 
Vinden/Tornen: Intervjuer fakultetsråd / FO + 
SOM 
Träff med Startup Åbo / JK 
Föreningsutbildning i Vasa 

 

19 MARS, TIS 
Sopo sektoritapaaminen @Helsingfors 
Tisdagskaffe 
Boktornet jubileumsutställning / JK 
Vinden/Tornen Valutskottets intervjuer + möte / 
FO + SOM 
FMG aftonskola inför 03/19 
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Riksdagsvalpanel 
 

20 MARS, ONS 
Ledningsgruppensmöte 
Miljödag 
IB-möte tema:kommunikation / Ronja, SOM, , 
Schubbe, Sara 
Möt med Ken Snellman/SO 
SHVS-lokaldirektionsmöte / Ida 
 

21 MARS, TORS 
Sektoritapaaminen, järjestöt /Veera, Ida 
Jämställdhetskommitté / Petra 
Träff med FNT dekanus/helastyrelsen 
Träff med Öffen/ Sara 
 

22 MARS, FRE 
Möte om förvaltningsinstruktioner/Veera+SO 
Kexaminationsmöte / Petra&Schubbe 
Filma FO för fullmäktigemöte / Ronja 
Förvltningsinstruktionsmöte/FO&SO&GS 
 

23 MARS, LÖR 
JYY årsfest 
 

25 MARS, MÅN 
Stipendienämnden / Matias 
Styrelsen i ASA på riksdagsvalskampanjjuttu 
Prep intramöte-lunch med Ken Snellman / Petra 
Radiointervju/SO 
FMG 03/19 (vårmöte) 
Möte med Fontana / Ida 
Möte med nationerna om Wappen/Veera 
 

26 MARS, TIS 
Akademiska Dagen 
Tisdagskaffe 
Intressebevakningsmöte 
Street festival möte i arken / JK 
Planera kexamination / Petra o Schubbe 
Intranätsmöte / Petra, VO 

 

27 MARS, ONS 
Morgonskola/styrelsen 
FHPT - stund om digitalisering / Jannica 
Planeringsmöte studentkarnevalen JK 
 

28 MARS, TORS 
FSF internationell träff / Sara 
Styrelsemöte 

 

Administrativa ärenden 

136 Ekonomisk rapport per februari 2019 till kännedom 

Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 280219 
Föredragande: GS Dahlbäck 

Styrelsen informeras om intressesektorns ekonomiska läge per den 28 februari 2019. 

Förslag: Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 28 februari 2019 till kännedom.  

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Belsut: Styrelsen antecknade den ekonomiska rapporten per 28 februari 2019 till kännedom.  

137 Inköp hyllor till specialföreningskansliet 

Bilaga 2 – Screenshot av kostnader och hyllans detaljer 
Föredragande: SEÅ Heikkilä 

Det har framkommit att skrivbordet som finns i SPF-kansliet inte fyller någon funktion, nationerna har 

istället önskat att det skulle ersättas med hyllor. 
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Enligt nationernas eget önskemål: 2 x "Teräshyllystö, perusosa, 600*900*2020" från Hexaplan i Åbo. Det 

passar måtten som TaloTeam mätt upp: 1000 x 1950 x 2500. 

Förslag: Styrelsen reserverar 550 € för inköp av hyllor till specialföreningskansliet.  

GS Dahlbäck föredrog ärendet.  

Beslut: Styrelsen reserverade 550 € för inköp av hyllor till specialföreningskansliet.  

138 Val av Errores chefredaktör 2019 

Bilaga 3 – Ansökning till Errores chefredaktör 2019 
Föredragande: GS Dahlbäck 

Studentkåren utger årligen en tryckskrift Errores S:tae Valpurgis den 30 april. För att handha 

sammanställande och utgivning av Errores väljer styrelsen en chefredaktör som tillsammans med 

redaktörerna bildar Errores’ redaktion. Redaktörerna utses på chefredaktörens förslag av kårstyrelsen. 

Kårstyrelsen har lediganslagit uppdraget som chefredaktör på sitt möte 01/19. Deadline för ansökan var då 

20.2.  

Styrelsen bör nu ta ställning till de inkomna ansökningarna och välja en chefredaktör för Errores 2019. 

Förslag: Styrelsen väljer chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis år 2019. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet och presenterade den sökande, Linda Javén. 

139 Fastställande av redaktion för Errores 2019 

Bilaga 4 – Föreslagna redaktionsmedlemmar 
Föredragande: GS Dahlbäck 

Styrelsen ska på chefredaktörens förslag fastställa de övriga redaktörerna (Reglemente för Errores S:tae 

Valpurgis § 2). Redaktionens sammansättning går att ytterligare komplettera ifall att behov och önskemål 

så föreligger. 

Förslag: Styrelsen fastställer redaktionen för Errores S:tae Valpurgis 2019. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. Javén har inkommit med förslag på redaktionsmedlemmar. Se bilaga. 

Beslut: Fastställde Errores redaktion 2019 enligt chefredaktörens förslag: Axel Eriksson, William 

Gräsbäck, Watti Lehtimäki, Ellen Lund och Anders Mattsson. 

Högskolepolitiska ärenden 

140 Kö-kampanj 3.4 

Föredragande: VO Schubert 

Den 3.4.2019 ordnas en riksomfattande kö-kampanj av studeranderörelsen i Finland. Kampanjen syfte är 

att skapa media synlighet och uppmärksamma studerandes roll i samhället samt visa den röst vi 
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tillsammans har. ÅAS uppmanar studerande i Åbo att samlas 11.30 i närheten av Åbo stadsbibliotek för att 

skapa den längsta kön i Finland. Klockan 12 mäts kön av studentkåren och köandet avslutas med att gå och 

förhandsrösta. Studentkåren uppmanar till studentikost köande och rekommenderar att en har på sig 

halare, student eller examens mössor samt att föreningar tar med sig deras fanor. ÅAS bjudar även på något 

som höjer blodsockret under kampanjen.  

Motsvarande evenemang planeras även till Vasa, tillsammans med OVVS. 

Förslag: Styrelsen beslutar att delta i studentrörelsens kökampanj den 3.4 i Åbo och Vasa. Styrelsen 

reserverar 50 € för något som höjer blodsockret under köande och sprider god stämning i kön.  

VO Schubert föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslutar att delta i studentrörelsens kökampanj den 3.4 i Åbo och Vasa. Styrelsen 

reserverar 50 € för något som höjer blodsockret under köande och sprider god stämning i kön.  

141 Studentrepresentanter till studerandeforum för arbetsforum 

Föredragande: SOM Lindblad 

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studerandeforum för att kunna utveckla sin verksamhet genom 

respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika 

studieinriktningar (t.ex. en från varje Åbofakultet) och gärna olika studieskeden samt två representanter 

från kårstyrelsen som väljs per kalenderår. Studentrepresentanterna i gruppen har en tvåårig 

mandatperiod. Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 1-2 träffar per termin. 

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter:  

 Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster.  

 Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande.  

 Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha.  

 Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster. 

Förslag: Styrelsen väljer tre studentrepresentanter och två representanter för kårstyrelsen till 

studerandeforum för arbetsforum. 

SOM Lindblad föredrog ärendet och konstaterade att det endast fanns en sökande. SO Oksanen föreslog 

bordläggning. 

Beslut: Bordlagt. 

142 Val av ÅAS representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) styrelse 

Föredragande: SOM Lindblad 
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Disponent Kim Dahlbacka har inkommit med begäran om att ÅAS utser representanter till styrelsen för 

Lärkan. Mandatperioden är ”säsong våren -19 till våren -20”, dvs deltar i styreselmöten tills nästa 

delegationsmöte hålls våren 2020 och nya styrelsemedlemmarna väljas. Eftersom inga kandidater anmält 

intresse före fullmäktiges vårmöte befullmäktigades styrelsen att fatta beslut i frågan. 

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter: 

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av 

ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller 

viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid 

val, då lotten avgör. 

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 

1. Representera stiftelsen. 

2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa 

delegationens beslut. 

3. Förvalta stiftelsens egendom. 

4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 

5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 

6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 

7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 

8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna.  

9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden. 

Förslag: Styrelsen väljer två representanter till styrelsen för svenska lärarhögskolans stiftelses styrelse för 

en mandatperiod som sträcker sig till delegationsmötet våren 2020. 

SOM Lindblad föredrog ärendet och konstaterade att det inte fanns några sökanden. SO Oksanen föreslog 

bordläggning. 

Beslut: Bordlagt. 

143 Val av ÅAS representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) delegation 

Föredragande: SOM Lindblad 

Disponent Kim Dahlbacka har inkommit med begäran om att ÅAS utser representanter till delegationen för 

Lärkan, mandattiden är 2019–2021. Eftersom inga kandidater anmält intresse före fullmäktiges vårmöte 

befullmäktigades styrelsen att fatta beslut i frågan. 

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande uppgifter: 

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande: 
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Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställes bokslutet för det föregående 

verksamhetsåret eller beslutes om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två 

protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid 

slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället for dem som är i tur att avgå. Väljes 

ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid 

slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en 

ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd 

revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet 

av följande ordinarie årsmöte. Fastställes revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare. Behandlas 

eventuella övriga ärenden. 

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, 

om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning 

av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens 

funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får 

överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av 

stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §. 

Förslag: Styrelsen väljer två representanter till delegationen för svenska lärarhögskolans stiftelse för en 

treårig mandatperiod.  

SOM Lindblad föredrog ärendet och konstaterade att det endast fanns en sökande. SO Oksanen föreslog 

bordläggning. 

Beslut: Bordlagt. 

Socialpolitiska ärenden 

144 Studerandes klimatstrejk 

Föredragande: VO Schubert 

Evenemanget ordnas nationellt av Opiskelijan tulevaisuus. Syftet med strejken är att uppmärksamma 

beslutsfattare om att det skall tas en allt aktivare roll i att bekämpa klimatförändringen och att dessa beslut 

måste göras nu. Några av de krav som strejken ställer beslutsfattare är: 

 Finland bör vara kolneutralt innan slutet av år 2028 

 Finland förbinder sig till att utöka sina kolsänkor och avverkningen av skogarna får inte tillta 

 Finland upphör att använda fossila bränslen innan slutet av år 2035 

 Företagsstöd med negativa följder för klimatförändringen dras in och utsläpp bör i framtiden 

beskattas 

 Under följande valperiod bör det satsas betydligt mera på kollektivtrafiken och den lätta trafiken 
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Strejken ordnas den 5.3.2019 och är i nuläget planerad till kl. 12-14 på Domkyrkotorget. SO Oksanen håller 

ett tal på svenska under strejken.  

Förslag: Styrelsen beslutar om att delta i Studerandes klimatstrejk i Åbo. Till evenemanget tar styrelsen 

med banner, fana och fanfot. 

VO Schubert föredrog ärendet. 

Besöit: Styrelsen deltar i Studerandes klimatstrejk i Åbo. Till evenemanget tar styrelsen med banner, 

fana och fanfot. 

Studenttraditionsärenden 

145 Wappen på Vårdberget 

Bilaga 5 – Budget för Wappen på Vårdberget 
Föredragande: Styrelsemedlem Julin 

ÅAS ordnar tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören den traditionsenliga mösspåläggningen på 

Vårdberget i Åbo den 30.4. Traditionsenligt ordnas evenemanget för att sjunga in våren tillsammans med 

alla finlandssvenska studenter i Åbo. Eventuella kostnader bokförs på konto 10-3951 (Vårdberget utgifter).  

I år är det planerat att vi byter PA-företag vilket medför ändringar i budgeten från tidigare år. Bifogat 

budgeten, offerterna för PA-utrustning delas ut på mötet. 

Förslag: ÅAS ordnar tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören den traditionsenliga Wappen på 

Vårdberget den 30.4.2019.  

Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet. 

Beslut: ÅAS ordnar tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören den traditionsenliga Wappen på 

Vårdberget den 30.4.2019.  

146 Wappmiddag på Kåren 

Föredragande: Styrelsemedlem Julin 

Efter det traditionsenliga programmet på Vårdberget brukar det ordnas program för studerande på Kåren. 

Tillsammans med de av våra nationer som är frivilliga ordnas det en Wappmiddag på Kåren den 30.4.2019. 

Under middagen ordnas lättsamt program.  

Förslag: ÅAS ordnar tillsammans med frivilliga nationer en Wappmiddag på Kåren 30.4.2019. 

Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet. 

Beslut: ÅAS ordnar tillsammans med frivilliga nationer en Wappmiddag på Kåren 30.4.2019. 
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Jubileumsärenden 

147 Valborgsballonger  

Föredragande: JK Kronlund 

Under Valborg samlas tusentals alumni samt studeranden till Vårdberget och hundratals studeranden till 

Kåren för att fira vårens ankomst. Valborgsfirandet visas på TV och fotograferas av hundratals människor. 

Synlighetsmässigt är detta evenemang klart det största ÅAS ordnar. 

För att ÅAS jubileumsår ska synas i hela riket är detta klart vår bästa chans. Logoballongerna är lätt det 

bästa alternativet för att öka vår synlighet. 

Ifall styrelsen anser att utdelning av gratis ballonger åt folket går emot vår miljöplan kan ÅAS skaffa tyngder 

där ballonger fästs, istället för att ge ballongerna åt människorna.  

Förslag: Styrelsen beslutar om att införskaffa helium och tyngder för ballongerna som används under 

valborgsfirandet. Till detta reserveras 400 € från budgetposten jubileumsår 3933. 

JK Kronlund föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen införskaffar helium och tyngder för ballongerna som används under valborgsfirandet. Till 

detta reserveras 400 € från budgetposten jubileumsår 3933. 

148 Studentkarnevalens budget 

Föredragande: JK Kronlund 

Studentkarnevalen är ämnat att ordnas den 7.5 i Åbo och fredagen den 3.5 i Vasa. För att evenemangen ska 

bli av ska medel reserveras. Kostnaderna kommer från planhyra, PA-utrustning, lov, marknadsföring och 

priser. Andra administrativa kostnader kan tillkomma.    

Förslag: Styrelsen reserverar 5000 € från budgetposten jubileumsår 3933 för ordnandet av 

Studentkarnevalen både i Åbo och i Vasa. 

JK Kronlund föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen reserverar 5000 € från budgetposten jubileumsår 3933 för ordnandet av 

Studentkarnevalen både i Åbo och i Vasa. 

149 Jubileumsseminariets budget 

Föredragande: JK Kronlund 

Under hösten 2019 ska Åbo Akademis Studentkårs jubileumsseminarium ordnas. Seminariet börjar omkring 

kl. 13 och avslutas kl.18. Seminariets datum sammanfaller med fullmäktigevalet, alltså den 5.11.2019.  

Evenemangets kostnader kommer främst från traktering, presenter & arvoden åt talarna och talarnas 

resekostnader.  
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Förslag: Styrelsen reserverar 3000 € från budgetposten jubileumsår 3933 för ordnandet av 

jubileumsseminariet.  

JK Kronlund föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen reserverar 3000 € från budgetposten jubileumsår 3933 för ordnandet av 

jubileumsseminariet.  

Inbjudningar 

150 Anomis vårfest - 5.4 

Föredragande: GS Dahlbäck 

Sociologföreningen Anomi firar vårfest fredagen 5.4 i Åbo. Priset är 20 € per person och sista anmälningsdag 

är 29.3. 

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Anomi med anledning av deras vårfest. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Anomi med anledning av deras vårfest. 

151 Brobyggarnas 8:e årsfest - 26.4 

Föredragande: GS Dahlbäck 

Brobyggarna firar sin 8:e årsfest fredagen 26.4 i Vasa. Priset är 80 € per person och sista anmälningsdag är 

14.4. 

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Brobyggarna med anledning av deras 8:e årsfest. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Brobyggarna med anledning av deras 8:e årsfest. 

152 Florakörens 75-årsjubileum - 11.5 

Föredragande: GS Dahlbäck 

Florakören firar sitt 75-årsjubileum lördagen 11.5. Priset är 105 € per person och sista anmälningsdag är 

31.3. I samband med banketten arrangeras en jubileumskonsert till vilken ÅAS fått två fribiljetter. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i jubileumsbanketten och -konserten. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: VO Schubert och styrelsemedlem Lindholm deltar i jubileumsbanketten och -konserten. 

153 Nätverksprogram - Det nya Norden - 12–15.5 

Föredragande: GS Dahlbäck 
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Nätverksprogrammet Det nya Norden arrangeras på Hanaholmen 12–15.5. Deltagande är gratis men 

förutsätter aktivt deltagande samtliga dagar. Alla deltagare inkvarteras på Hanaholmen. 

Antalet platser är begränsat och ungefär fyra deltagare per nordiskt land förväntas kunna delta. 

Under dagarna diskuteras och workshoppas kring frågor som har att göra med Nordens roll i Europa och EU. 

Mera information i inbjudan och broschyren. 

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i nätverksprogrammet. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Ingen deltar. 

Övriga ärenden 

154 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

155 Mötets avslutande 

SO Oksanen avslutade mötet kl. 9.36.

Bilagor 

Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 280219 
Bilaga 2 – Screenshot av kostnader och hyllans detaljer 
Bilaga 3 – Ansökning till Errores chefredaktör 2019 
Bilaga 4 – Föreslagna redaktionsmedlemmar 
Bilaga 5 – Budget för Wappen på Vårdberget 
 
 

 

Vid protokollet        GS Dahlbäck      

 

Justerat 1.4.2019        SO Oksanen 

 

 

 

 


