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Tid:   fredag 25.10.2019 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 Jasmin Öberg 
SOM Petra Lindblad 
KOM Lukas Söderqvist 
JK Kim Kronlund 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Johanna Härus 

382 Mötets öppnande 

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.05. 

383 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. 

384 Fastställande av föredragningslistan 

I punkt nummer 393 ”Lediganslagning av projektkoordinatorsuppdraget för Fastlaskiainen” redigeras 

föredragningen så att stycket om Grupp 40 000 tas bort, då en överenskommelse inte ännu gjorts med dem 

om kommande år.  Korrigeringar gjordes också i delen ”Inbjudningar”, så föredragningarna är i enlighet med 

de fastställda principerna för representation. 

385 Meddelanden 

FRE 11 OKT 
Europaforum möte/ VO 

MÅ 14 OKT 
Blodgivning på Kåren 

Personalmöte 

Rektorsledningsråd/ SO 

Yoga i Kårens festsal, Åbo 

TI 15 OKT 
Tisdagskaffe 

IB-möte 

Fakultetrådsmöte/ Ida 

Kexamination på FHPT/ VO & SOM 

Möte med logopedin/ VO & Jannica  

ONS 16 OKT 
Kaffe kaka klagostund, Asa 

FMG aftonskola inför 08/19 

FRE 18 OKT 
Genomgång av ÅA strategi  

Möte med ICT/ GS & KOM 

Kopo-asiantuntijoiden keskustelu / Petra 

LÖ 19 OKT 
Brahe Ordenskapitel 
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MÅ 21 OKT 
Styrelsekaffe 

TI 22 OKT 
Träff med FHPT-fakrådsreppare / Petra 

ONS 23 OKT 
Kaffe kaka kalgostund, BioCity 

TO 24 OKT 
Periferia-paneeli/ SO 

Valutskottsmöte Arken-Tornen / Inski, SOM 

FMG 08/19 

Kårvalskamp, Kåren  

ÅAS100 pubquiz, Kåren 

FE 25 OKT 
Fastighetsstrategigruppens möte 

Styrelsemöte 

Möte med Emmi Lehtinen från EHYT/ Kupla på 
besök 

Revisionsbesök/ GS & VD 

Explore Österbotten / Ida & Oliver  

 

Administrativa ärenden 

386 Princip för ersättning av alkoholinköp 

Föredragande: SO Oksanen 

Styrelsen har haft som princip att inte använda medlemmarnas pengar för alkoholinköp. Hittills har 

styrelsen fattat beslutet om att inte ersätta alkoholinköp för varje evenemang eller tillställning skilt. Därför 

förslås det nu att styrelsen fattar ett övergripande beslut om att inte ersätta alkohol.  

Förslag: Styrelsen beslutar om att inte ersätta alkoholinköp i någon form.  

Beslut: Styrelsen beslutade att inte ersätta alkoholinköp i någon form.  

387 Samarbete med taxibolaget Kajon 

Föredragande: GS Öberg 

Bilaga 1 – Mejl om samarbete 

Kajon är det största finländska, privatägda, taxi och beställningsbilsservicebolag. De har bilar i olika 

storlekar, minibussar och finare transportalternativ för speciella tillfällen. De har påbörjat sin verksamhet i 

huvudstadsregionen men utökar nu tjänsterna till Åbo, Tammerfors, Villmanstrand och S:t Michel.  

De vill nu erbjuda Åbo Akademis studenter bättre och mer ekonomisk service. Deras förslag på samarbete 

är antingen att: 

- studenter vid Åbo Akademi direkt i betalningsskedet av en taxifärd får rabatt 

eller att: 

- vi i efterhand får en kompensation av alla beställningar vi gjort 

Mer information om erbjudandet finns i bilagan. 

Förslag: Besluta om eventuellt samarbete med taxibolaget Kajon. 
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Efter diskussion föreslår SO Oksanen att styrelsen beslutar om att inleda diskussion med Kajon, angånde 

möjligt samarbete.  

Beslut: Styrelsen beslutade att inleda diskussion med Kajon, angående möjligt samarbete.  

388 Deltagande i nationell nätverksträff för studerandes välmående 18.11.2019. 

Föredragande: SOM Lindblad 

Nyyti r.f. arrangerar årligen nätverksträffar för personer som jobbar med intressebevakning av studerandes 

välmåendefrågor. Temat för Nätverkets för studerandes välmående höstseminarium är den här gången 

olika perspektiv på förebyggande av självmord i studiegemenskapen. Självmord berör på ett eller annat sätt 

många människor – ibland också högskole- och studiesamfundet. På programmet bl.a.; vad behöver var och 

en veta då vi talar om självdestruktivitet, risk- och skyddsfaktorer förknippade med självmord, när död och 

självmord berör högskolesamfundet. Nytt inom nätverkets träffar är en skild svenskspråkig nätverkssession. 

Fr.om. kl. 15 är det reserverat tid för fri diskussion och i anmälningsformuläret har arrangören bett om 

deltagarnas önskemål om diskussionsteman. Seminariet är kostnadsfritt. 

Förslag: SOM Lindblad deltar i nätverksträff för studerandes välmående 18.11. i Helsingfors. 

Beslut: Styrelsen beslutade att SOM Lindblad deltar i nätverksträff för studerandes välmående 18.11 i 

Helsingfors.  

389 Uppdraget som trakasseriombud på ÅAS 

Föredragande: SOM Lindblad 

Föredragningen återremitterad från styrelsemöte 16/19.  

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 

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 
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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. 

Efter diskussion föreslog SO Oksanen att GS Öberg ges i uppdrag att utreda med VD Häyry ifall 

ekonomisektorns personal har möjlighet att samarbeta i frågan om trakasseriombud, samt att i samråd med 

SOM Lindblad och styrelsemedlem Lindholm komma med förslag för bästa möjliga lösning.  

Beslut: Styrelsen beslutade att ge GS Öberg i uppdrag att utreda med VD Häyry ifall ekonomisektorns 

personal har möjlighet att samarbeta i frågan om trakasseriombud, samt att i samråd med styrelsemedlem 

Lindholm och SOM Lindblad komma med förslag för bästa möjliga lösning. 

390 Val av studentrepresentanter till rådet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA 

Föredragande: SOM Lindblad 

Ämnesklustret Handelshögskolan vid Åbo Akademi bereder frågor gällande budget, undervisande personal, 

undervisning och utbildning och kvalitetsarbete.  

Ämnesklustret leds av ett råd med åtta medlemmar. Två studerande, en representant från näringslivet och 

professorer och övrig personal är med i rådet. Gruppen väljs för samma mandatperiod som fakultetsrådet. 

Rådet har möte minst fyra gånger per år och alltid om minst fem medlemmar önskar hålla möte i ett visst 

ärende. 

Valet av studentrepresentanter sköts av Åbo Akademis Studentkår i samarbete med Merkantila Klubben 

r.f. Praktiskt har sonderingen av kandidater skötts så att MK har marknadsfört platserna och vidtalat 

kandidater och SOM Lindblad går igenom förslaget till val med en representant ur MK:s styrelse.  

Ämnen som hör till ämnesklustret i oktober 2019: handelsrätt, informationssystem, 

informationsvetenskap, internationell marknadsföring, nationalekonomi, organisation och ledning och 

redovisning.  

Förslag: Styrelsen väljer två studentrepresentanter och suppleanter till rådet för ämnesklustret 

Handelshögskolan. 

Beslut: Styrelsen valde Pia Blomqvist och Victoria Holmström som ordinarie medlemmar. Som personliga 

suppleanter valdes Emelie Berglund och Anton Pajoslahti. Om suppleantskapet sköts av en lista personer i 

prioritetsordning kommer då följande personer in på listan efter Berglund och Pajoslahti; Alexandra 
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Granlund, Elis Höckerstedt, Ramses Paalanen. Styrelsen såg det endamånsenligt att Merkantila Klubbens 

högskolepolitiskt ansvariga i styrelsen ska inkallas som sakkunnig till mötena och därmed ha närvaro- och 

yttranderätt. 

391 Val av ÅAS representant till krisstödsgruppen för ÅA 

Föredagande: GS Öberg 

ÅA:s personaldirektör Mika Wulff har inkommit med begäran om att ÅAS utser en representant till 

krisstödsgruppen för ÅA. Krisstödsgruppen arbetar på uppdrag av krisledningsgruppen och kan då komma 

att tex. samverka direkt med externa samhällsfunktioner. Gruppen organiseras av personaldirektören och 

det operativa arbetet samordnas av den representant som i gruppen företräder personalservice. 

Krisstödsgruppens mandat följer krisledningsgruppens mandat 1.8.2019-31.7.2021. ÅAS representeras i 

krisledningsgruppen av GS Öberg. Det kunde vara ändamålsenligt att SOM Lindblad väljs till 

krisstödgruppen för kontinuitet under mandatperioden och för att även på kort varsel på arbetstid kunna 

delta i gruppens arbete. 

Förslag: Styrelsen väljer representant till ÅA:s krisstödsgrupp. 

Beslut: Styrelsen valde SOM Lindblad som ÅAS representant till ÅA:s krisstödsgrupp. 

Inrikesärenden 

392 Val av årsfestmarskalk  

Föredragande: SO Oksanen  

Bilaga 2 – Sökande till årsfestmarskalk  

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

årsfesten att firas den 15 februari i Vasa. 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 lediganslog styrelsen uppdraget som 

årsfestmarskalk för ÅAS årsfest 2020 på möte 16/19. Ansökningstiden tog slut 23.10.2019 kl. 23.59.  

Förslag: Styrelsen väljer årsfestmarskalk till ÅAS årsfest 2020 bland de som inkommit med en ansökan.  

Eftersom det inkommit tre ansökningar, genomförde styrelsen röstning för att välja årsfestmarskalk. 

Beslut: Styrelsen valde Julia Liewendahl till årsfestmarskalk för år 2020, och gav SO Oksanen i uppdrag att 

meddela henne om beslutet.  
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393 Lediganslagning av projektkoordinatorsuppdraget för Fastlaskiainen  

Föredragande: Styrelsemedlem Julin  

Samarbetsorganet för student- och studerandekårerna i Åbo, Grupp 40 000, ordnar traditionsenligt 

Fastlaskiainen paå Vårdberget som ett samarbete mellan TUO, Novium, TYY, O’diako och Humako i Åbo på 

fastlagstisdagen den 25.2.2020. Till detta bör en projektkoordinator anställas som skulle handha det 

praktiska och administrativa arbetet för förverkligandet av evenemanget. Koordinatorns arvode uppgår till 

450 €.  

Platsen som projektkoordinator lediganslås på fredag 1.11.2019. Ansökningstiden tar slut 15.11 kl. 12:00, 

möjliga intervjuer sker 18.11 varefter styrelsen tar beslut på styrelsemötet 22.11. Alla ansökningar skickas 

till so@studentkaren.fi.  

Förslag: Styrelsen lediganslår uppdraget som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2020.  

Beslut: Styrelsen lediganslog uppdraget som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2020, och gav KOM 

Söderqvist i uppdrag att sköta det praktiska kring lediganslåendet.  

Inbjudningar 

394 Hallå Åbo 31.10.2019 

Föredragande: GS Öberg 

Hallå Åbo ordnas den 31 oktober och är ett tillfälle att träffa andra föreningar, inspireras till samarbete och 

få nya idéer för den egna verksamheten. Förutom program erbjuds också dryck och tilltugg. Evenemanget 

äger rum i Brinkalas mötesutrymme på gamla stortorget i Åbo. Deadline för anmälan är 28 oktober, och 

evenemanget är gratis.  

Förslag: Styrelsen deltar inte i Hallå Åbos föreningsevenemang. 

Beslut: Styrelsen beslutade att inte delta i Hallå Åbos föreningsevenemang.  

395 HF:s XCII årsfest, 16.11.2019 

Föredragande: GS Öberg 

Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi r.f. firar sin 92:ra årsfest den 16 november på Kuppis Paviljong i 

Åbo. Det alkoholfria priset är 80€ per person, och deadline för anmälning av deltagande är 30 oktober. Mer 

information framkommer i inbjudan. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i HF:s XCII årsfest.  
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Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Lindholm i mån av möjlighet deltar i Humanistiska 

föreningen vid Åbo Akademi r.f:s årsfest.  

396 Merkantila Klubben r.f. 91:sta årsfest, 23.11.2019 

Föredragande: GS Öberg 

Merkantila Klubben r.f. firar sin 91:sta årsfest i Åbo, den 23 november. Sista anmälningsdagen är 28 oktober, 

och priset är 120€. Mer information framkommer i inbjudan. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Merkantila Klubben r.f. årsfest. 

Beslut: Styrelsen beslutade att be EDO Ojala framför en hälsning av ÅAS till Merkantila Klubben r.f. med 

orsak av deras 91:sta årsfest.  

397 HUS:s 151:sta årsfest 23.11.2019 

Föredragande: GS Öberg 

Helsingfors Universitets studentkår firar sin 151:sta årsfest den 23 november på Gamla Studenthuset i 

Helsingfors. Priset är 105euro per person. Årsfestinbjudan har inte ännu kommit, men mer information 

hittas på HYY:s hemsidor. 

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en tillställning till vilken styrelsen bör skicka 

representation.  

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Helsingfors Universitets 151:sta årsfest. 

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Oksanen deltar i Helsingfors Universitets 151:sta årsfest. 

398 YTHS:n mielenterveystyö  50 vuotta -seminarium 27.11.2019  

Föredragande: GS Öberg 

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har i femtio år arbetat för studenters mentala hälsa. I ära av detta 

ordnas den 27 november ett förmiddagsseminarium för att se bakåt på de gångna årtiondena, samt att 

blicka mot framtiden och reflektera över vad som förändrats och hur studenterna idag mår.  Seminariet äger 

rum i Wettenhovi-salen i Åbo och allt program är på finska. Man kan delta i seminariet antingen på plats 

eller via direktsändning och ingen anmälan krävs. Mer information framkommer i inbjudan. 

Förslag: Styrelsen deltar i mån av möjlighet i förmiddagsseminariet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Oksanen i mån av möjlighet deltar i SHVS förmiddagsseminarium. 
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399 Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. 39 årsfest, 30.11.2019 

Föredragande: GS Öberg 

Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. firar den 30 november sin 39:e årsfest på 

Restaurang Berny’s i Vasa. Mer information framkommer i inbjudan. Alkoholfria priset är 130euro per 

person, och sista anmälningsdagen är den 20 oktober. 

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en tillställning till vilken styrelsen bör skicka 

representation.  

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i SSHV:s årsfest.  

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Torsell och Back deltar i Svenska Handelshögskolan 

i Vasa r.f.:s 39:e årsfest. 

Övriga ärenden 

400 Övriga ärenden 

401 Mötets avslutande 

SO Oksanen avslutade mötet kl. 10.15.

Bilagor: 

Bilaga 1 – Mejl om samarbete 

Bilaga 2 – Sökande till årsfestmarskalk  

 


