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Tid:   Torsdag 10.10.2019 klockan 12:00 

Plats:   Vinden, Kåren, 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 

 

Övriga kallade: GS Jasmin Öberg 
SOM Petra Lindblad 
KOM Lukas Söderqvist 
JK Kim Kronlund 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Johanna Härus

312 Mötets öppnande 

SO Oksanen öppnade mötet kl. 12.01. 

313 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. 
 

314 Fastställande av föredragningslistan 

I ”[ö]vriga kallade” ändrades IS Matias Dahlbäck till KOM Lukas Söderqvist och SEV Jonna Lindqvist till SEV 

Johanna Härus, i enlighet med det nuvarande personalläget. 

315 Meddelanden 

MÅ 30 SEPT 
Rektorsledningsråd/ Vasa 
Ordförarträff i Vasa / Ida & SO  
Yoga i Kårens festsal, Åbo 

TI 1 OKT 
Tisdagskaffe 
IB-möte 
Pop-up i Academill, Vasa 
ED-möte 

ONS, 2 OKT 
Träff med Fritjof / Styrelsen 
Träff med Lisbeth Fagerström/ Styrelsen  
Yoga i Vasa 

TO 3 OKT 
FSF höstseminarium 
Specialföreningsfrukost i Vasa 

SSHV <3 ÅAS, Pyjamassitz i Vasa 

FRE 4 OKT 
FSF höstseminarium 

LÖ 5 OKT 
LYY årsfest 

MÅ 7 OKT 
Yoga i Kårens festsal, Åbo 

TI 8 OKT 
Tisdagskaffe 
IB-möte 
Möte med Nykterhetsförbundet / Ida&Oliver 
Opiskelijakaupunki - seminarium om 
arbetsmarknaden 

ONS 9 OKT  
Möte med ÅA om Frank och Peppi / SEÅ, GS  
Verksamhetsplan2020/ Styrelsen 
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Budgetmöte/GS, SO, VO 
Studiemiljömöte / Oliver 
LG-möte 

TO 10 OKT 
FSLF:s frukost i Vasa 
Styrelsemöte 
Presidiemöte inför FMG 08/19 

Administrativa ärenden 

316 Styrelsens proposition till budget inför fullmäktiges remissbehandling  

Bilaga 1 – Budgetutkast 2020  

Föredragande: SO Oksanen  

SO Oksanen, GS Öberg och VO Schubert har utarbetat ett utkast till budget 2020. Utkastet skall på 

remissrunda till ÅAS fullmäktige.  

Förslag: Styrelsen godkänner utkastet till budget för år 2020 inför fullmäktiges remiss och ger GS Öberg 

och SO Oksanen fullmakt att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling. 

SO Oksanen påpekar att budgetutkastet ännu inte är komplett, och föreslår därmed att styrelsen beslutar 

att befullmäktiga SO Oksanen och GS Öberg att komplettera den inför fullmäktiges remissbehandling.  

Beslut: Styrelsen beslutade att befullmäktiga SO Oksanen och GS Öberg att komplettera budgetutkastet 

inför fullmäktiges remissbehandling. 

317 Periferipanelen inför FSF:s förbundsdagar – 24.10  

Föredragande: VO Schubert  

LYY bjuder in alla kandidater till FSF:s styrelse 2020 för en paneldiskussion i Rovaniemi 24.10. LYY strävar 

till att ordna möjlighet för kandidaterna att delta i panelen på distans.  

ÅAS fullmäktige har nominerat Anna Oksanen till FSF:s styrelse.  

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i periferipanelen. 

SO Oksanen berättade att LYY meddelat man inte kan delta på distans, men att evenemanget nog kommer 

att streamas. Därmed föreslogs att SO Oksanen deltar i periferipanelen med en stödperson från FSF 

delegation. Kostnaderna tas från budgetpost 10-3730 ”resor och inkvartering”. 

Beslut: Styrelsen beslutade att skicka SO Oksanen till periferipanelen tillsammans med en stödperson från 

FSF:s delegation. Kostnaderna tas från budgetpost ”resor och inkvartering”. 

318 Styrelsens proposition till verksamhetsplan inför fullmäktiges remissbehandling  

Bilaga 2 – Verksamhetsplan 2020 

 Föredragande: SO Oksanen  
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Styrelsen har utarbetat ett utkast till verksamhetsplan 2020. Utkastet skall på remissrunda till ÅAS 

fullmäktige. Ärendet behandlas på fullmäktiges möte 24.10.  

Förslag: Styrelsen godkänner utkastet till verksamhetsplan för år 2020 inför fullmäktiges remiss och ger SO 

Oksanen fullmakt att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna utkastet till verksamhetsplan för år 2020 inför fullmäktiges 

remiss och befullmäktigade SO Oksanen och VO Schubert att vid behov ännu komplettera utkastet inför 

remissbehandlingen. 

319 Lediganslagning av årsfestmarskalk för ÅAS101  

Föredragande: Styrelsemedlem Torsell   

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2020 fyller ÅAS 101 

år, och årsfesten infaller på lördagen den 15 februari 2020. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs 

arbete som påbörjas under hösten 2019. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera 

allt som har med årsfesten att göra.  

Styrelsen ska välja årsfestmarskalk för år 2020. För att alla kåreniter skulle ha möjlighet att bli beaktade vid 

valet och för att ÅAS skulle få den bästa möjliga årsfestmarskalken bör styrelsen nu fastslå̊ eventuellt 

arvode, en tidtabell för val av årsfestmarskalk och lediganslå uppdraget.  

Förslag: Styrelsen fastslår ett arvode på 500€ och lediganslår förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 

för år 2020 med en tid för intresseanmälan som utgår 23.10.2019 kl. 23.59. 

SO Oksanen meddelar att årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 25.10. JK Kronlund påpekade att det 

också vore på sin plats att lediganslå årsfestkommittén.  

Styrelsen föreslår att årsfestmarskalken i samråd med styrelsen, den 1.11., väljer årsfestkommittén.  

Beslut: Styrelsen beslutade att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för 2020 men en tid 

för intresseanmälan som utgår 23.10.2019 kl. 23.59, samt att fastslå ett arvode på 500€. Styrelsen 

beslutade att samtidigt lediganslå årsfestkommittén med intresseanmälan som utgår 30.10 kl. 23.59. 

Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 25.10.2019, och i samråd med årsfestmarskalken väljer 

styrelsen årsfestkommittén den 1.11.2019. 

320 Uppdraget som trakasseriombud på ÅAS 

Föredragande: SOM Lindblad 

Då tidigare IS och GS Matias Dahlbäck inte längre är anställd på ÅAS bör det fattas beslut om vem som 

fungerar som trakasseriombud. SOM Lindblad har skött uppdraget två år (sedan den tidigare socialpolitiska 

experten slutat vid ÅAS). Praxis vid ÅAS har varit att en man och en kvinna har posterna för att göra tröskeln 
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så låg som möjligt att ta kontakt samt att ge en bild av att trakasserier och osakligt bemötande är något som 

berör alla. Detta i enlighet med FSF:s rekommendationer till studentkårerna.  

Ur ÅAS jämlikhetsplan; ”ÅAS strävar efter att sänka tröskeln för anmälningar av sexuella trakasserier och 

diskriminering genom att informera studerande om hur man kan gå tillväga i trakasserisituationer och genom att 

utnämna två personer i personalen som trakasseriombud med tystnadsplikt.” 

ÅAS beskrivning av trakasseriombudskapet på webben: ÅAS har två trakasseriombud som alla 

kårmedlemmar kan ta kontakt med ifall de upplever någon som helst form av störande eller obehagliga 

beteenden eller situationer som involverar medstuderande, universitetspersonal eller någon annan. Ett 

trakasseriombud har som uppgifter att ge stöd och råd ifall du känner dig utsatt för mobbning, 

diskriminering, sexuella trakasserier eller våld. Du behöver inte själv ha en definition för händelsen, hör bara 

av dig om det är något du vill diskutera. Trakasseriombuden har tystnadsplikt men kan också föra ärendet 

vidare om du så vill. Det är alltid kårmedlemmen som varit i kontakt som bestämmer vad processen är, d.v.s. 

vilken typ av stöd man kan hänvisa till, om saken förs vidare med namn eller anonymt. Kort sagt allt från att 

prata en stund till att hjälpa med polisanmälan eller läkarbesök. 

Det ordnas nationellt via FSF och Allianssi utbildningar för trakasseriombud som verkar inom 

högskolevärlden och bland unga men det är även möjligt att beställa prisvärd skräddarsydd utbildning av 

t.ex. företaget Ekvalita som har svenskspråkig expertis i frågorna.  

Förslag: Styrelsen diskuterar uppdraget som trakasseriombud på ÅAS 

Beslut: Styrelsen beslutade att återremitterar ärendet om uppdraget som trakasseriombud på ÅAS till 

nästa styrelsemöte.  

321 Halarmärken för kårvalet 

Bilaga 3 – Bild på halarmärket 

Förerdragande: Kårvalnämndsordförande Laakso 

Kårvalet har väckt mycket intresse och en rekordmängd kandidater är uppställda. Kårvalsnämnden har 

diskuterat och fört fram önskemål att ordna jippon för att få folk att rösta. Med evenemang där man 

uppmuntrar folk att komma och rösta, önskar man höja röstningsprocenten. I och med att det också är 

ÅAS100 passar det bra med att öka synligheten på campus. För dessa jippon vill kårvalsänmnden införskaffa 

“jag-röstade-i-kårvalet” halarmärken, för att sedan delas ut till de första som deltagit på evenemangen. 

Idén är att ha en viss tidpunkt under förhandsröstningen där vi har ett valbås på campus som folk får komma 

och rösta till (med egen telefon eller dator). 

Förslagsvis beställs 500st (50/50 Vasa & Åbo), som skulle bli att kosta ca. 360euro. Denna summa går 

utöver den fastställda budgeten. Halarmärket har inte årtal på sig och kan därmed användas vid nästa 

kårval ifall det blir över. 
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 JK Kronlund inkommer med offerter till styrelsemötet. 

Promler 500st 250 Åbo/ 250 Vasa, 57c styck + post: 315e. 

Förslag: Styrelsen godkänner att kårvalsnämnden införskaffar halarmärken för kårvalet, och att 

kostnaderna tas från budgetpost 3880, Kårval kostnader.  

JK Kronlund föredrog ärendet. 

Beslut: Styrelsen godkände att kårvalsnämnden införskaffar 500st halarmärken inför kårvalet, och att 

kostnaderna tas från budgetpost ”Kårval kostnader”, 3880.  

322 Nähdään/ Vi ses täl pual jokke 

Föredragande: GS Öberg 

Bilaga 4a - Mejl av von Hertzen, 4b – Bild på spelet 

Studentkåren blev kontaktad av Jesper von Hertzen, då han designat ett tvåspråkigt frågesportsbrädspel, 

och han undrar ifall Studentkåren vill sälja spelet åt studeranden. Spelet innehåller 936 frågor som tangerar 

Åbo och några  av frågorna handlar om Åbo Akademi. 

Hertzen föreslog att Studentkåren samlar in beställningar och pengar av människor som vill köpa det, och 

han levererar spelen åt Studentkåren. Som lön för mödan kunde Studentkåren få 8€ per sålt spel. Spelet 

säljs i flera butiker i Åbo för ungefär 45 €, men kunde säljas för 40€ via ÅAS. På basis av Hertzens mejl är 

också andra former av samarbete angående försäljning av spelet möjliga. 

Förslag: Besluta om eventuellt samarbete med Jesper von Hertzen angående spelet Nähdään/ Vi ses täl 

pual jokke.  

Beslut: Styrelsen beslutade att inte ingå samarbete i försäljningen av spelet Nähdään/ Vi ses täl pual jokke.  

Inrikesärenden 

323 Explore Österbotten, 25.10.2019  

Föredragande: Styrelsemedlem Torsell   

För att främja kontakten med utbytesstuderande odnar ÅAS på fredagen 25.10.2019 Explore Österbotten. 

Dagen kommer innehålla ett besök till Meteorian i Söderfjärden och en guidad tur längs hela Öjbergets 

naturstig. Kvällen avslutas med korvgrillning och lekar.  

Evenemanget är kostnadsfritt för utbytesstudenterna och busstransport är bokad mellan destinationerna.  

Förslag: Styrelsen reserverar 500€ från budgetpost 3800 till att genomföra Explore Österbotten. 
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SO Oksanen frågade om evenemanget är menat enbart för utbytesstuderande eller också internationella 

studeranden. Styrelsemedlem Torsell höll med om att det är tydligast om alla internationella studeranden, 

samt utbytesstuderandes tutorer får delta.  

 Beslut: Styrelsen beslutade att reservera 500€ från budgetpost 3800 till att genomföra Explore 

Österbotten. 

Inbjudningar 

376 StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. 

LXXVI årsfest, 25.10.2019 

Föredragande: GS Öberg 

StudOrg firar sin 76:e årsfest i Nya studenthuset i Helsingfors, den 25 oktober. Årsfesten kostar 95€ per 

person och sista anmälningsdagen är 9 oktober. Mer information hittas i inbjudan. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar att gratulera StudentOrganisationen vid Svenska social- och 

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f., med orsak av deras 76:e årsfest.  

Beslut: Styrelsen beslutade att gratulera StudentOrganisationen vid Svenska social- och 

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. med orsak av deras 76:e årsfest, och att ge VO Schubert 

i uppdrag att sköta ärendet. 

377 Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi r.f:s LII årsfest, 26.10.2019 

Föredragande: GS Öberg 

Öffen ordnar sin 52:a årsfest den 26 oktober i Upseerikerho kabinett, i Åbo. Festen kostar 75€ per person 

och sista anmälnings- och betalningsdagen är den 17 oktober. Mer information hittas i inbjudan. 

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

Förslag: Styrelsen tackar Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi r.f. för inbjudan. 

Styrelsemedlem Nordell meddelade att hon deltar i Öffens årsfest. 

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Nordell deltar på Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi 

r.f:s LII årsfest. 

376 Åbolands ungdomsförbunds ÅUF:s höstmöte 26.10.2019 

Föredragande: GS Öberg 

ÅUF:s höstmöte och infotillfälle om Svenska Kulturfondens bidrag till SFV:s mötesrum, Tavastgatan 30D, 

hålls den 26 oktober i SFV:s mötesrum i Åbo. Då varje medlemsförening enligt förbundets stadgar har rätt 
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att sända två röstberättigade ombud till mötet, brukar en representant från Åbo Akademis Studentkår 

närvara på höstmötet. Sista anmälningsdatumet till mötet är 21 oktober. Mer information hittas i inbjudan. 

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt närvarande på Åbolands Ungdomsförbund ÅUF:s höstmöte. 

Beslut: Styrelsen beslutade att ge SO Oksanen fullmakt att bestämma om eventuellt närvarande på 

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF:s höstmöte, då ingen från styrelsen har möjlighet att delta. 

377 Språkcentret i tiden, Jubileumsseminarium 1.11.2019 

Föredragande: GS Öberg 

Med anledning av deras 30 år ordnar Språkcentret vid Åbo Akademi i Vasa, tack vare Aktiastiftelsen, ett 

jubileumsseminarium den 1 november kl. 9.15-12.30. Temat är Språkcentret i tiden. Evenemanget är gratis 

och den sista anmälningsdagen är 24 oktober. Mer information hittas i inbjudan. 

Styrelsemedlem Back kommer framföra Studentkårens hälsning i slutet av seminariet. 

Förslag: Styrelsen beslutar att styrelsemedlem Back deltar i Språkcentret vid Åbo Akademi i Vasa 

jubileumsseminarium.  

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Back deltar i Språkcentret vid Åbo Akademi i Vasa 

jubileumsseminarium. 

378 Nyyti r.f. 35 år, 28.11.2019 

Föredragande: GS Öberg 

Nyyti r.f. fyller 35 år i höst och firar det den 28 oktober i restaurang Hello Stranger i Helsingfors. Sista 

anmälningsdagen är 10 november. Mer information hittas i inbjudan. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar att tacka Nyyti r.f. för inbjudan.  

Beslut: Styrelsen beslutade att tacka Nyyti r.f. för inbjudan till festligheterna med orsak av deras 35:e 

verksamhetsår, och gav VO Schubert i uppdrag att sköta ärendet. 

379 Tapahtumajärjestäjien infoiltapäivä 29.10.2019 

Föredragande: GS Öberg 

Åbo stads evenemangstjänster ordnar en avgiftsfri infoeftermiddag för evenemangsordnare den 29 oktober 

i Joki, Åbo. Evenemanget hålls på finska. Sista anmälningsdagen är 22 oktober. Mer information hittas i 

inbjudan. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar att inte delta i Åbo stads evenemangstjänsters infoeftermiddag. 
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Beslut: Styrelsen beslutade att inte delta i Åbo stads evenemangstjänsters infoeftermiddag. 

Övriga ärenden 

380 Övriga ärenden 

381 Mötets avslutande 

SO Oksanen avslutade mötet kl. 12:48 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Budgetutkast 2020 

Bilaga 2: Verksamhetsplan 2020 

Bilaga 3: Bild på halarmärket 

Bilaga 4a: Mejl av von Hertzen 4b: Bild på spelet 


