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Tid:

torsdag 16.5.2019 klockan 9:00

Plats:

Kårens vind, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa

Kallade:

SO Anna Oksanen
VO Patrick Schubert
Styrelsemedlem Oliver Back
Styrelsemedlem Veera Julin
Styrelsemedlem Jannica Lindholm
Styrelsemedlem Sara Nordell
Styrelsemedlem Ida Torsell
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Övriga kallade: GS Matias Dahlbäck
SOM Petra Lindblad
IS Ronja Sandbacka
JK Kim Kronlund
SEÅ Markus Heikkilä
SEV Johanna Härus

Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.01.
207

Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (ÅAS förvaltningsinstruktion, 31 §)
Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.
208

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.
209

Meddelanden

3 MAJ, FRE
Europa-forum möte
Styrelsemöte
Möte om marknadsföring, Kårkaféerna / VD, GS, IS
Sara & Petra planerar tutorpresentation
Styrdokumentsmöte / FO, SO, GS
Studentkarnevalssitz / Ida

4 MAJ, LÖR

7 MAJ, TIS
Intervjuer, Universitetslärare i Svenska / Oliver
FMG 04/19
Tillgänglighetsfrågor på lunch med studpsyk
Kiiskinen / Petra
Möte om jubileumsseminarium
Internationel masters tutors presentation / Sara &
Petra
Möte på ÅST med Ida / JK

Pedavoces årsfest /Ida

8 MAJ, ONS
6 MAJ, MÅN
Styrelsekaffe
Dela ut rosor/hela styrelsen
Street festival möte på Gado

Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
www.studentkaren.fi
kontakt@studentkaren.fi
+358 2 215 4650

Tapahtumajärjestäjän infopäivä / Veera
Kaffeträff med Tove F o Emma O / Petra
Rättsskyddspopup ASA / VO, SOM
Aurum grundstenläggning / SO, EDO, GS
Arjen palvelun teemaryhmä – möte / Jannica
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9 MAJ, TORS
Johdonsemma / SO, GS

10 MAJ, FRE
Johdonsemma / SO, GS

11 MAJ, LÖR
Floras 75- årsjubbe / Jannica, VO

13 MAJ, MÅN
Styrelsekaffe
IEB-utlåtande möte / styrelse
Träff med IÄ / Sara

ib kommunikations möte
Möte med MK KK SF HF /Veera
Möte med TYY & TUO
Policydokument möte
R40K –möte
Möte med nya rektor / Oliver

15 MAJ, ONS
Ledningsgruppen / FO, SO, EDO, GS, VD
Morgonskola/ Styrelsen
Träff med ÅA:s strategigrupp / Styrelsen, SOM,
GS, VD
Studiestad Åbo/SO

16 MAJ, TORS
14 MAJ, TIS
Tisdagskaffe
Unga och EU-val Seminarium.
#Bildningsförbundet / Oliver

Styrelsemöte
Träff med Tavasthemsborna / SEÅ, VD, Anne

Administrativa ärenden
210

Årets lärare

Föredragande: GS Dahlbäck
Priset Årets lärare tilldelas årligen en lärare med god pedagogisk förmåga. Priset delas ut under
inskriptionsceremonin på hösten.
Studerande nominerar lärare de anser är värda priset. Studentkårens styrelse föreslår årets lärare till rektor
som utser vinnaren.
För 2019 är sista nomineringsdag 24.5. Nomineringstiden pågår alltså ännu efter vårens sista styrelsemöte,
och det slutgiltiga beslutet måste fattas utanför ett styrelsemöte. Beslutet kommuniceras inte vidare före
vinnaren av priset offentliggjorts.
Förslag: Styrelsen beslutar att ge fullmakt åt styrelseordförande Oksanen och vice ordförande Schubert att
besluta om Studentkårens förslag till årets lärare utgående från de nomineringar som kommit in.
GS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen gav fullmakt åt styrelseordförande Oksanen och vice ordförande Schubert att besluta om
Studentkårens förslag till årets lärare utgående från de nomineringar som kommit in.
211

Tryck av Kårenitguiden och Guide for International Students

Föredragande: GS Dahlbäck
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Över sommaren låter ÅAS trycka en ny upplaga av Kårenitguiden som bland annat postas hem till alla nya
studerande. Också Guide for International Students ska tryckas upp och distribueras till nya internationella
studerande under läsåret.
I nuläget vet föredragande inte hur många exemplar av vardera publikationen som behövs.
Förslag: Styrelsen ger fullmakt åt generalsekretaren och informatören att beställa tryck av guiderna.
GS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen gav fullmakt åt generalsekretaren och informatören att beställa tryck av guiderna.
212

Beställning av askar till kårlyror

Bilaga 1 – 288st Westpack
Föredragande: SEÅ Heikkilä
Då studentkåren tillhandahåller försäljning av kårlyror avsedda för studentmösslig användning är det
ändamålsenligt att dessa säljes i ett både för den kårlyresugne studenten och för den försäljande
studentkårsrepresentanten lätthanterligt format.
Av ovannämnda anledningar har man beställt askar för ändamålet, med ÅAS grafiska prägel.
På inhemskt håll verkar emellertid utbudet vara sparsamt. På utrikiskt håll finns däremot bättre alternativ,
där danska Westpack verkar vara det mest lovande (se bilaga). Westpacks askar inkluderar gratis tryck, och
askarnas styckepris är 0,51 € exkl. moms.
Westpack tar enbart emot beställningar i multipler av 48, föreslås således att man beställer 288 askar. Lägg
till moms så blir det 179,19€. Till detta kommer en frakt på ca. 15,00 €.
Förslag:

Styrelsen beslutar att beställa 288 askar för kårlyror från Westpack och för ändamålet reservera
200 €.

SEÅ Heikkilä föredrog ärendet.
Beslut:

Styrelsen beslöt att beställa 288 askar för kårlyror från Westpack och för ändamålet reservera
200 €.

213

Införskaffningar till Marlirummet

Bilaga 2 – marlibest 14.5.19.xlsx
Föredragande: SEÅ Heikkilä
Styrelsens representationsutrymme Marlirummet har gått utan uppdatering av inventariet sedan 2017.
Efter en snabb inventering har en lista med påfyllningar/ersättande produkter skapats (se bilaga).
Eftersom mycket av inventariet redan är IKEA-produkter är det rimligast att använda det företaget åter.
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I bilagan finns prisestimering med postpaket (måste bäras till Kåren från t.ex. Vårdbergets K-Market) och
leverans till Kåren.
Förslag:

Styrelsen beslutar att införskaffa inventarier enligt bilagan och för ändamålet reservera 135 €.

SEÅ Heikkilä föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och önskade att det även skulle införskaffas
ett stycke tratt och ett stycke rivjärn. Den totala summan höjdes därför till 145 €.
Beslut:

214

Styrelsen beslöt att införskaffa inventarier enligt bilagan och diskussionen ovan och för
ändamålet reserverades 145 €.
Middag för avgående rektor Mikko Hupa

Föredragande: SO Oksanen
Eftersom Rektor Mikko Hupa kommer att sluta så småningom så har styrelsen beslutat om att ordna middag
för att avtacka honom innan rektorsbytet. Middagen kommer att ordnas den 27 maj i Marlirummet.
Styrelsen har bjudit in tidigare kårstyrelserna från 2017 och 2018. Middagen kommer delvis betalas av
deltagarna själv, men förslaget är att reservera 100 euro till ändamålet.
Förslag: Styrelsen ordnar middag för avgående Rektor Mikko Hupa och reserverar 100 euro för
tillställningen.
SO Oksanen föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen ordnar middag för avgående Rektor Mikko Hupa och reserverar 100 euro för
tillställningen.

Högskolepolitiska ärenden
215

Utlåtande gällande ny instruktion för examination och bedömning för ÅA

Bilaga 3 – Utkast till utlåtande om IEB
Föredragande: SOM Lindblad
ÅAS har tillsmmans med fakulteterna, CLL och jämställdhetskommitten fått förslaget till ny IEB på remiss.
ÅAS har deltagit aktivt i beredningsarbetet och många av förslagen är välkomna tillägg och förtydliganden
som klart skulle förbättra kårmedlemmarns vardag och ÅA:s genomströmning om de går igenom.
ÅAS kommenterar förslaget ingående och påpekar även problematiken med att ha direktör Lindfelt listad
som kontaktperson i själva dokumentet. ÅAS betonar speciellt vikten av tillgängligheten till allt
kursmaterial elektroniskt så att alla studerandes lärande stöds så mycket som möjligt. Även tydligheten i
kursbeskrivningar och att de angivna tiderna och examinationsformerna håller lyfter ÅAS upp som en
grundläggande förutsättning för utbildning av hög kvalitet.
Förslag: Styrelsen befullmäktigar SO Oksanen och VO Schubert att godkänna den slutgiltiga versionen av
utlåtandet.
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
www.studentkaren.fi
kontakt@studentkaren.fi
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SOM Lindblad föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen befullmäktigar SO Oksanen och VO Schubert att godkänna den slutgiltiga versionen av
utlåtandet.
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Uttalande gällande Magmas rapport om högskoleutbildningens möjligheter

Bilaga 4 – Utkast till uttalande om Magmas rapport
Föredragande: SOM Lindblad
Då så många av huvudidéerna i Magmas rapport om högskoleutbildningens möjligheter från 7.5.2019 klart
strider mot ÅAS uppfattning om lyckad universitetsutbildning i Finland är det ändamålsenligt att uttala sig
om frågorna. ÅAS har varit i kontakt med HUS och SHS och strävar till att ett uttalande ska vara gemensamt
för de tre kårerna. Speciellt tankarna om en svenskspråkig högskola efter slopandet av dualmodellen samt
examensrätt till ÖPU och utökad nybörjarkvot går emot ÅAS linjer och uppfattning om kvalitet och
ändamålsenliga processer.
Styrelsen diskuterar texten på sitt möte och besluter om de huvudsakliga argumenten mot förslagen i
rapporten. Eftersom ÅAS ser ett mervärde i en text som alla tre kårer skriver under är det ändamålsenligt att
befullmäktiga SO och VO att besluta om slutgiltig text ifall någon formulering önskas strykas av HUS eller
SHS. Om konsensus om texten inte kan uppnås tillsammans med de andra kårerna publiceras texten endast
i ÅAS namn.
Förslag: Styrelsen behandlar uttalandetexten och befullmäktigar SO Oksanen och VO Schubert att besluta
om slutgiltig version.
SOM Lindblad föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen behandlar uttalandetexten och befullmäktigar SO Oksanen och VO Schubert att besluta
om slutgiltig version.
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Val av studentrepresentanter till grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi

Föredragande: SOM Lindblad
Grundutbildningsnämnden har samma två-åriga mandatperiod som fakultetsråden; 1.8.2019–31.7.2021.
Grundutbildningsnämndens uppgifter enligt ÅA:s förvaltningsinstruktion 11§:
Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och
fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande
organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens
ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av
ärendena.
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Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av
fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens
utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje
fakultet har en studentrepresentant.
Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att:
1)
2)
3)
4)
5)

ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,
övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,
uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,
utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,
uppgöra förslag till examensstadga,

6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin,
7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.
Valutskottet beredde ett förslag till val som FO Sola presenterade på fullmäktiges 04/19 möte. Fullmäktige
konstaterade att det inte fanns tillräckligt med sökande till alla platser, varför styrelsen fick i uppdrag att
välja studentrepresentanterna till grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi.
Förslag: Styrelsen väljer studentrepresentanter till grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi.
SOM Lindblad föredrog ärendet. Styrelsen konstaterade att läget med antalet sökande inte ändrat sedan
fullmäktiges möte, varpå styrelsen beslöt sig för att föla valutskottets och FO Solas förslag och konstatera
att representanter från FPV inte kunnat väljas i det här skedet.
Beslut: Styrelsen valde studentrepresentanter enligt följande:
o FHPT: Jannica Lindholm ordinarie och Emma Vihervaara suppleant
o FSE: Axel Sandell ordinarie, Veera Julin suppleant
o FNT: Carolina Clayhills ordinarie och Andreas Reipsar suppleant
218

Studentrepresentanter till direktionen för Vasa övningsskola

Föredragande: SOM Lindblad
Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och bestar av två
representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (pedagogiska fakulteten) av vilka en
fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för övrig
personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två
föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga
suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar.
Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och pedagogiska fakultetens
prefekt har närvaro- och yttranderatt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår.
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Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att
1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten
2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan
3) godkänna skolans läroplan och ta del av läsårsplanen samt göra framstallning om faststallande till
fakultetsrådet
4) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan
5) ge utlåtande över valet av ledande rektor
6) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,
7) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel
8) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.
Källa: http://www.abo.fi/personal/media/2741/instruktion_vos.pdf
Förslag: Styrelsen väljer studentrepresentanter till direktionen för Vasa övningsskola.
SOM Lindblad föredrog ärendet och konstaterade att det inte finns några sökande. Styrelsen diskuterade
ärendet. SO Oksanen föreslog att styrelsen ger henne och VO Schubert fullmakt att besluta om val av
studentrepresentanter efter en slutgiltig rekryteringsprocess.
Beslut: Styrelsen beslöt befullmäktiga SO Oksanen och VO Schubert att välja studentrepresentanterna till
direktionen för Vasa övningsskola.

Socialpolitiska ärenden
219

Representanter till KENKKU

Föredragande: SOM Lindblad
FSF (Finlands Studentkårers Förbund) har skickat en inbjudan till alla medlemskårer om att medverka i deras
delegation för utvecklingssamarbete, som går under namnet KENKKU. Delegationen kommer att fungera
som sakkunnig rådgivare för styrelsen i ärenden om utvecklingssamarbete, och därtill administrera de
aktuella projekten i samarbete med koordinatorn för utvecklingssamarbete.
Studentkårerna ombeds skicka 1–3 representanter till arbetsgruppen för en mandatperiod som sträcker sig
från september 2019 till augusti 2020. Ansökan till delegation har varit öppen för medlemmarna fram tills
15.5.2019.
Förslag: Styrelsen väljer representanter till FSF delegation för utvecklingssamarbete.
SOM Lindblad föredrog ärendet och styrelsen bekantade sig med de två sökandena: Katariina Salo och
Rufus Panelius.
Beslut: Styrelsen valde Katariina Salo och Rufus Panelius som representanter till FSF delegation för
utvecklingssamarbete.
Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
www.studentkaren.fi
kontakt@studentkaren.fi
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Deltagande i Åbo Pride

Föredragande: Styrelsemedlem Lindholm
ÅAS har som grund att ta ställning för studerandes bästa i frågor som berör studerande. ÅAS brukar hålla
sig utanför diskussioner i samhället som inte direkt berör studerande på Åbo Akademi eftersom
studentkåren inte för någon bred politisk agenda.
En fråga som ändå berör studerande i yttersta grad är mänskliga rättigheter och jämlikhet. Av den orsaken
har ÅAS även tidigare valt att gå med i Åbo Pride för att visa sitt stöd för mänskliga rättigheter och jämlikhet.
Med den här motiveringen som bakgrund är beslutsförslaget att ÅAS även i år skall ställa sig bakom alla
studerande, oavsett sexuell läggning, kön eller någon liknande faktor.
ÅAS ska därför även i år delta i marschen på Åbo Pride 24.8. Ifall att Pride även ordnas i Vasa deltar ÅAS
också där.
Förslag: Åbo Akademis Studentkår deltar i Åbo Pride 2019 den 24.8. Om Pride även ordnas i Vasa ska ÅAS
också delta där.
Styrelsemedlem Lindholm föredrog ärendet.
Beslut: Åbo Akademis Studentkår deltar i Åbo Pride 2019 den 24.8. Om Pride även ordnas i Vasa ska ÅAS
också delta där.

Gulnäbbsärenden
221

Gulischill, 26.8.2019

Föredragande: Styrelsemedlem Torsell
För att gulnäbbarna ska lära känna varandra, och för att studentkåren ska skapa en god kontakt med första
årets studerande redan från början arrangeras Gulischill 26.8.2019. Under evenemanget ordnas program
samt bjuds på tilltugg. Till evenemanget reserveras 50 euro.
Förslag: Styrelsen ordnar Gulischill endera i Havtornen eller Foajén 26.8.2019.
Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen ordnar Gulischill endera i Havtornen eller Foajén 26.8.2019. För ändamålet reserverades
50 €.
222

Gulnäbbsintagning i Vasa, 9.9

Föredragande: Styrelsemedlem Torsell
’’Ansvarsgruppen för ÅA’s gulisintagning i Vasa 2019 vill bjuda in er till att hålla en punkt på vår
gulisintagning den 9.9 2019.’’
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Förslag: Styrelsen deltar i gulnäbbsintagningen för Åbo Akademi i Vasa. Evenemanget medför inga utgifter
för ÅAS.
Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen deltar i gulnäbbsintagningen för Åbo Akademi i Vasa. Evenemanget medför inga utgifter
för ÅAS.
223

Gulnäbbsakademi i Vasa och Åbo - 11.9

Föredragande: Styrelsemedlem Torsell
Styrelsen ordnar en gulnäbbsakademi 11.9. kl. 11–13.00 vid Foajén, Academill och kl. 16-18 på Kåren.
Föreningar som inte är ÅAS specialföreningar betalar en summa pengar till ÅAS för sitt deltagande. För
föreningar som uppfyller följande krav kostar det 20 € att delta:


Föreningsarbetet leds av studerande



Föreningen ordnar evenemang som gynnar studerande



Föreningen ordnar verksamhet på svenska och/eller engelska



Föreningen bedriver icke-vinstdrivande verksamhet

För s.k. ideella föreningar som inte uppfyller kraven kostar det 30 € att delta och för övriga 100 €.
Evenemanget medför inga kostnader.
Förslag: Styrelsen ordnar gulnäbbsakademi i Vasa och Åbo 11.9.2019.
Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade hur handskas med eventuella behövliga
undantag från dessa kriterier och konstaterade att styrelsemedlemmarna Julin och Torsell får använda eget
omdöme i den frågan.
Beslut: Styrelsen ordnar gulnäbbsakademi i Vasa och Åbo 11.9.2019.
224

Gulnäbbsmärket 2019

Bilaga 5 – Förslag på gulnäbbsmärke 2019
Bilaga 6 – Kostnadskalkyl för gulnäbbsmärke 2019
Föredragande: IS Ronja Sandbacka
Årets gulnäbbsmärke är inspirerat av ÅAS jubileumsår. De senaste åren har 500 stycken beställts. Se
bifogad kalkyl. 500 märken kostar ungefär 300 euro (utan postkostnad).
Förslag: Styrelsen reserverar 310 euro för gulnäbbsmärket 2019.
IS Sandbacka föredrog ärendet.
Gällande val av gulnäbbsmärke gick styrelsen till omröstning:

Tavastgatan 22, 20500 Åbo
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Vingar: 0 röster
100-logon: 5 röster.
Gulnäbbsmärksalternativet med 100-logon valdes.
Styrelsen diskuterade hur många märken som behöver beställas. Styrelsemedlem Julin föreslog 400 st,
vilket understöddes av VO Schubert.
Styrelsen gick till omröstning gällande antalet gulnäbbsmärken:
400 st: 3 röster
500 st: 2 röster.
Beslut: Styrelsen fastställde gulnäbbsmärket 2019 enligt röstning ovan, och beslöt att 400 märken
beställs. För märkena reserverades 310 €.

Jubileumsärenden
225

ÅA Streetfestival

Föredragande: JK Kronlund
Den traditionsenliga terminsstarten för ÅA:s studerande och personal ordnas igen torsdagen den 5.9.2019.
Temat för ÅA Street festivalen 2019 är ÅAS100. Evenemanget ordnas i samarbete med ÅA, Kårkaféerna och
Studentkåren.
Studentkåren bör synas på evenemanget. För att göra evenemanget allt mer tilltalande för studeranden bör
medel reserveras från ÅAS budget. Medlen används för att boka tilltalande artister och göra
evenemangsprogrammet mer tilltalande för en bred publik.
Förslag: Styrelsen reserverar 2500€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ordnandet av ÅA Street
festival 2019.
JK Kronlund föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen reserverar 2500€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ordnandet av ÅA Street festival
2019.
226

Studentkarnevalen – idrottsevenemang åt gulnäbbar

Föredragande: JK Kronlund
På ett tidigare möte fastställdes budgeten till idrottsevenemanget som skulle ordnas den 7 maj. För
evenemanget budgeterades ca. 2500€. På grund av ett lågt deltagarantal blev evenemanget inställt.
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I stället för det tidigare planerade evenemanget samordnar ÅAS med KK, MK, SF och HF ett gemensamt
idrottsevenemang riktat för gulnäbbar i Kuppis den 2.9. I fokus kommer att vara möjligheten att testa på
olika idrottsgrenar och tävla i lättsam stämning.
Förslag: Styrelsen beslutar om att ordna Studentkarnevalen som ett gulnäbbsevenemang på hösten med
KK, MK, SF och HF.
JK Kronlund föredrog ärendet.
Styrelsen diskuterade ärendet och huruvida det var ändamålsenligt att enbart rikta sig till en liten grupp av
kårmedlemmarna. Styrelsen konstaterade efter diskussion att evenemanget bra kunde vara öppet för alla,
även om gulnäbbarna är en klar målgrupp.
Beslut: Styrelsen beslutar om att ordna Studentkarnevalen som ett evenemang på hösten med KK, MK, SF
och HF.
227

International dinner and seminar

Föredragande: JK Kronlund
Fredagen den 6 september ordnar ÅAS en välkomstmiddag och seminarium åt internationella studeranden.
Middagen och seminariet ordnas på Kåren. Seminariet kommer att tangera vanliga frågor kring kultur och
normer i Finland. På middagen får internationella studeranden smaka på klassisk finsk mat och uppleva en
traditionell sitz.
Förslag: Styrelsen beslutar om att ordna evenemanget och reserverar 2500€ från rektors pengar till
ändamålet.
JK Kronlund föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslutar om att ordna evenemanget och reserverar 2500€ från rektors pengar till
ändamålet.
228

Pubquizar

Föredragande: JK Kronlund
Under höstterminen ordnas tre stycken pubquizar på Street food baren. För att evenemangen blir trevliga
och lyckade bör det satsas på priserna, marknadsföringen och materialet. Till detta behövs det reserveras
medel. Pubquizarna ordnas den 19.9.2019, 24.10.2019 och 21.11.2019.
Förslag: Styrelsen reserverar 150€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ordnandet av 3 stycken
pubquizar på Street food baren under höstterminen -19.
JK Kronlund föredrog ärendet.
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Beslut: Styrelsen reserverar 150€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ordnandet av 3 stycken
pubquizar på Street food baren under höstterminen -19.
229

Brahe Ordenskapitel 2019

Föredragande: JK Kronlund
Innehavarna av Brahevingar, Brahevingar med lyra eller Brahelyra är sammanslutna till Brahe Ordenskapitel, vars
uppgift är att sammanföra dem som mest aktivt deltagit i studentkårens arbete att bibehålla intresset för
studentkåren bland sina medlemmar så att de fortsättningsvis stöder Åbo Akademi och studentkårens sak, samt att
sporra kårmedlemmarna till aktivt arbete inom studentkåren.
Reglemente för stipendier och utmärkelser, 17 §
Traditionellt ordnas Brahe Ordenskapitlet med fem års mellanrum, det vill säga under jubileumsår. År 2019
ordnas Brahe Ordenskapitel den 19.10.2019. Ordenskapitlet är ett heldagsevenemang med lunch, möte,
möjlighet att se jubileumsspexets premiär samt en festbankett på kvällen. Utöver det här redogörs
möjlighet för nachspiel på Street food baren / någon klubblokal.
Förslag: Styrelsen reserverar 1500€ från budgetposten jubileumsår 3933 för BOK2019.
JK Kronlund föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen reserverar 1500€ från budgetposten jubileumsår 3933 för BOK2019.
230

Alumniträff i Vasa

Föredragande: JK Kronlund
ÅAS uppmärksammar sitt jubileumsår på hösten även i Vasa. I samband med spexets turné ordnas en
alumniträff i Vasa.
Åbo Akademis Alumner bidrar ÅAS med 500€ för ordandet av evenemanget. ÅAS reserverar 250€ av
jubileumsmedel för evenemanget.
Förslag: Styrelsen reserverar 250€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ÅAS100 alumniträff i Vasa.
JK Kronlund föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen reserverar 250€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ÅAS100 alumniträff i Vasa.
231

Alumniträff i Helsingfors

Föredragande: JK Kronlund
ÅAS uppmärksammar sitt jubileumsår på hösten även i Vasa. I samband med spexets turné ordnas en
alumniträff i Helsingfors.
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Åbo Akademis Alumner bidrar ÅAS med 500€ för ordandet av evenemanget. ÅAS reserverar 250€ av
jubileumsmedel för evenemanget.
Förslag: Styrelsen reserverar 250€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ÅAS100 alumniträff i
Helsingfors.
JK Kronlund föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen reserverar 250€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ÅAS100 alumniträff i
Helsingfors.
232

Jubileumsseminarium

Föredragande: JK Kronlund
Under jubileumsåret kommer ÅAS ordna ett jubileumsseminarium. Seminariet ordnas den 5.11.2019. Det
övergripande temat för seminariet kommer att vara, utöver ÅAS100 och gemenskap, studentpåverkan och
samhällsengagemang.
Dagen delas i två delar. Den första delen ordnas på campus med kaffe och expertanföranden som tangerar
några viktiga teman.
Dagens andra del ordnas på Kåren och där är det fråga om en paneldiskussion med temat: ”Minskat studentoch samhällsengagemang – möjliga lösningar 2030”
För att seminariedagen ska bli lyckad krävs resurser för åtminstone: arvoden för talare, presenter för talare,
traktering, marknadsföring och resekostnader.
Förslag: Styrelsen reserverar
jubileumsseminarium.

4000€

från

budgetposten

jubileumsår

3933

för

ÅAS100

4000€

från

budgetposten

jubileumsår

3933

för

ÅAS100

JK Kronlund föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen reserverar
jubileumsseminarium.
233

Avslutningsfest

Föredragande: JK Kronlund
För att fira jubileumsårets avslutning, självständighetsdagen och lillajul ordnas en fest den 5.12.2019 på
Kåren. Målet är att avslutningsfesten är den största på Kåren på 2010-talet, med både internationella och
inhemska artister och diverse jippon hela kvällen. För att dra ner på biljettkostnaderna samt för att skapa en
oförglömlig kväll behövs en stor investering.
Förslag: Styrelsen reserverar 24000€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ÅAS100 avslutningsfesten.
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JK Kronlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och önskade att mera planering skulle göras
innan budgeten fastställs.
Beslut: Avslutningsfesten ordnas 5.12. Budget fastställs på ett senare möte.

Inbjudningar
234

AUS:s 9-årsfest – 18.5 (tidigare bordlagt ärende)

Föredragande: GS Dahlbäck
AUS firar sin 9:e årsfest lördagen 18.5. Priset är 85 € per person och anmälan för inbjudna gäster är 29.42.5.
Mera information i inbjudan.
Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i AUS 9-årsfest.
GS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till AUS med anledning av deras 9-årsfest.
235

Dare to learn 19–20.9. i Helsingfors.

Föredragande: GS Dahlbäck
Föreningen Sivistyskiihdyttämö r.y. ordnar för tredje året i rad lärandefestivalen Dare to Learn.
"We bring together learning enthusiasts to explore the new world of lifelong learning. A two-day playground
for thinking big and creating wild.
If you’re into learning and eager to dig deeper, disrupt your thinking, and create new with other like-minded
people, Dare to Learn is your home in September.
We offer a carefully designed learning path and most intriguing themes of future learning. You can be a
learning professional with hardcore experience, or a future maker interested in working for learning and
human development. We don’t ask your title, but we call for curiosity. Dare to join us?"
Early bird priset för tvådagars deltagande är 115 € (för deltagare från den offentliga sektorn).
Mera information om evenemanget på www.daretolearn.fi.
Förslag: Styrelsen beslutar att SOM Lindblad deltar i Dare to learn 19–20.9. Kostnaderna bokförs på
personalutbildning.
GS Dahlbäck föredrog ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt att SOM Lindblad deltar i Dare to learn 19–20.9. Kostnaderna bokförs på
personalutbildning.
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Övriga ärenden
236

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.
237

Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet kl. 10.45.

Bilagor
Bilaga 1 – 288st Westpack
Bilaga 2 – marlibest 14.5.19.xlsx
Bilaga 3 – Utkast till utlåtande om IEB
Bilaga 4 – Utkast till uttalande om Magmas rapport
Bilaga 5 – Förslag på gulnäbbsmärke 2019
Bilaga 6 – Kostnadskalkyl för gulnäbbsmärke 2019

Vid protokollet

GS Dahlbäck

Justerat 22.5.2019

SO Oksanen
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