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Tid:   fredag 23.8.2019 klockan 9:00 

Plats:   Kårens Vind och Havtornens mötesrum

Kallade:  SO Anna Oksanen 
VO Patrick Schubert 
Styrelsemedlem Oliver Back 
Styrelsemedlem Veera Julin 
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 

248 Mötets öppnande 

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.18. 

249 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. 

250 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

251 Meddelanden 

GS Dahlbäcks och IS Sandbackas arbetsförhållanden upphör 31.8.2019. 

Administrativa ärenden 

252 Personalärende – val av kommunikatör 

Föredragande: SO Oksanen  

Kommunikatörsposten har varit lediganslaget med en deadline 9.8.2019. Intervjugruppen bestående av VD 

Häyry och SO Oksanen har intervjuat kandidaterna och föreslår att Lukas Söderqvist väljs till 

kommunikatör.  

Förslag: Styrelsen väljer Lukas Söderqvist till kommunikatör.  

SOM Lindblad och JK Karlsson avlägsnade sig för behandlingen av detta ärende. 

SO Oksanen föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen valde Lukas Söderqvist till kommunikatör.  



Styrelsemöte 13/19 | Protokoll 

23.8.2019 

   2 

  Tavastgatan 22, 20500 Åbo 
  Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa 
  www.studentkaren.fi 
  kontakt@studentkaren.fi 

  +358 2 215 4650 

253 Utvärdering av reparationsbehov för SOM:s bärbara dator 

Föredragande: SOM Lindblad 

Då skärmen på SOM Lindblads MacBook inte producerar annat än olika rand- och rutmönster är det 

ändamålsenligt att utreda hur maskinen kan repareras. Applebutikens service uppbär en avgift på 90 euro 

för att diagnostisera problemet och ge en offert på kostnaden för reparation. Om man besluter sig för att 

reparera datorn dras summan från kostnaden för reparationen. 

Förslag: Styrelsen besluter reservera 90 € från budgetposten IT anskaffningar (3460) för utvärdering av 

reparationsbehov för SOM:s bärbara dator. 

SOM Lindblad föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslöt reservera 90 € från budgetposten IT anskaffningar (3460) för utvärdering av 

reparationsbehov för SOM:s bärbara dator. 

Inrikesärenden 

254 Gulispass 

Föredragande: Styrelsemedlem Torsell 

För att öka synligheten bland första årets studerande och för att studerande ska bekanta sig med t.ex. ÅAS 

verksamhet har ett gulispass skapats. Gulispasset innehållet uppdrag som första årets studerande ska 

utföra. Då alla uppdrag är utförda byts passet mot ett halarmärke.  

Halarmärket delas ut gratis och fungerar som en ”morot” för att motivera studerande att utföra uppdragen. 

Förslag: Styrelsen lanserar gulispass som delas ut till första årets studerande under 

studieorienteringsveckan.  

Styrelsemedlem Torsell föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen lanserar gulispass som delas ut till första årets studerande i Vasa under 

studieorienteringsveckan. 

255 Lilla Wappen på Kåren 28.9 

Föredragande: Styrelsemedlem Julin 

För att fira att sommaren tar slut har ÅAS traditionsenligt ordnat en festmiddag, Lilla Wappen, på Kåren. 

Evenemanget består av en festmiddag samt en del program, och är planerat att ordnas i samarbete med SF-

Klubben, Kemistklubben, Humanistiska föreningen och Merkantila Klubben. Datumet för middagen är 

lördagen 28.9 och är överenskommet med restaurangen.  

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna Lilla Wappen på Kåren 28.9. 

Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet. 
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Beslut: Styrelsen beslutar att ordna Lilla Wappen på Kåren 28.9. 

256 Pyjamassitz, ÅAS<3 SSHV, Vasa 3.10.2019 

Föredragande: Styrelsemedlem Torsell 

Under tidigare år har Pyjamassitzen arrangerats av huvudtutorn i Vasa och SSHV, men ordnas nu i ett 

samarbete mellan ÅAS och SSHV. Sitzens syfte är att sammanföra första årets studerande i Vasa. 

Sitzen ordnas i samarbete med SSHV. Evenemanget går i huvudsak på svenska, men inslag av engelska.  

Förslag: Styrelsen ordnar Pyjamassitz i samarbete med SSHV den 3.10.2019 i Vasa, Fontana. 

Målsättningen är att evenemanget ekonomiskt går jämt ut.  

Styrelsemedlem Torsell föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen ordnar Pyjamassitz i samarbete med SSHV den 3.10.2019 i Vasa, Fontana. Målsättningen 

är att evenemanget ekonomiskt går jämt ut.  

Internationella ärenden 

257 International Committee 

Föredragande: Styrelsemedlem Nordell 

Internationella studeranden har få möjligheter att påverka sin egen utbildning, och de kan sällan  vara 

representanter inom universitetets organ på grund av att förvaltningsspråket är svenska. På grund av detta 

vill ÅAS grunda en kommitté där internationella studeranden har möjligheten att diskutera 

intressebevakning samt dela med sig av erfarenheter. Lågtröskel och inkluderande är avsikten för att locka 

internationella studeranden att söka till kommittén. Kommittén kommer att träffas några gånger under 

året, och styrelsen väljer in personer antingen för en termin eller för ett läsår. 

Tanken är att styrelsemedlemmen med posten internationella ärenden, detta år styrelsemedlem Sara 

Nordell samt studentombud Petra Lindblad håller i trådarna för kommittén och ser till att en kontinuitet 

skapas. 

Förslag: Styrelsen beslutar att en International Committee kommer grundas under hösten. 

Styrelsemedlem Nordell föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslutar att en International Committee kommer grundas under hösten. 

258 Coffee and Beer @ The Student Union 

Föredragande: Styrelsemedlem Nordell  

ÅAS kommer att ordna en pubkväll på Kåren under introveckan, närmare bestämt torsdagen den 29.8. 

Tanken är att evenemanget främst riktar sig till internationella magisterstuderande och deras tutorer, 
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eftersom dessa oberoende behöver en plats att samlas på med sina tutorgrupper. Ifall det finns andra 

intresserade är även de givetvis välkomna.  

Förslag: ÅAS ordnar en pubkväll på Kåren den 29.8.2019.  

Styrelsemedlem Nordell föredrog ärendet. 

Förslag: ÅAS ordnar en pubkväll på Kåren den 29.8.2019.  

259 Deltagande i Welcome Party and seminar  

Föredragande: Styrelsemedlem Nordell  

Fredagen den 6 september ordnar ÅAS en välkomstmiddag och seminarium åt internationella studeranden. 

Middagen och seminariet ordnas på Kåren.  

Priset är 29 € per person. Eftersom styrelsen kommer presentera ÅAS, studielivet och sig själva både under 

seminariet samt middagen borde så många från styrelsen som möjligt vara på plats. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i evenemanget. Deltagaravgifterna tas från budgetpost 3710 – 

Styrelsens representation. 

Styrelsemedlem Nordell föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsemedlemmarna Oksanen, Julin, Nordell deltar i Welcome Party and seminar. Från 

personalens sida deltar SOM Lindblad och JK Kronlund. För Oksanen och Julin tas deltagaravgifterna från 

budgetpost 3710 – Styrelsens representation. Nordells och personalens kostnader går på evenemanget. 

Inbjudningar 

260 MPKKO:s årsfest – 13.9 

Föredragande: GS Dahlbäck 

Studerandekåren vid försvarshögskolan firar sin femte årsfest fredagen 13.9. Priset är 100 € per person och 

sista anmälningsdag är 30.8. 

Förslag: Styrelsen beslutar om ev. deltagande i MPKKO:s femte årsfest. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet med bravur och vissa improvisationer. 

SO Oksanen bad mötessekreteraren ta en paus i monologen. 

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till MPKKO med anledning av deras femte årsfest. 

261 Hangögillets 55:e årsfest – 5.10 

Föredragande: GS Dahlbäck 

Hangögillet firar sin 55:e årsfest lördagen 5 oktober i Hangö. Priset är 60 € per person. 
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Förslag: Styrelsen beslutar om ev. deltagande i Hangögillets årsfest. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsemedlem Lindholm deltar i Hangögillets 55:e årsfest 5.10. 

262 LYY:s 40:e årsfest – 5.10 

Föredragande: GS Dahlbäck 

Studentkåren vid Lapplands universitet firar sin 40:e årsfest lördagen 5 oktober i Rovaniemi. Priset är 120 € 

per person och anmälningsdeadline för inbjudna gäster är 25.8. 

Förslag: Styrelsen beslutar om ev. deltagande i LYY:s årsfest. 

GS Dahlbäck föredrog ärendet. 

Beslut: SO Oksanen och VO Schubert deltar i LYY:s 40:e årsfest. 

Övriga ärenden 

263 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

264 Mötets avslutande 

SO Oksanen avslutade mötet kl. 9.35. 

 

Vid protokollet        GS Dahlbäck      

 

Justerat 28.5.2019       SO Oksanen 

 


