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Tid:

Torsdag 14.11.2019 klockan 10:00

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

425

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

Mötets öppnande

SO Oksanen öppnar mötet kl. 10.01
426

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.
427

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.
428

Meddelanden

MÅ, 11 NOV
Svensk kopo live
Styrelsekaffe
Rektorsledningsråd/SO
Lunchmöte med teemaryhmä 4 @Ravintola Taito/
Jannica

TI, 12 NOV
Tisdagskaffe
IB-möte

ONS, 13 NOV
Työterveystyöryhmä/ Jannica

Kaffe, kaka, klagostund i Åbo, Axelia
Möte om Biblioteksverksamhet i Academill med
Pia Södergård/ Oliver
Julfestmöte, ÅAS 100
Fastighetsstrategi

TO, 14 NOV
Styrelsemöte
Självständighetsdagens fantåg-möte med TYY och
TUO / Veera
Opiskelija kaupunki turku seminarium om
arbetslivsgrejs/ Jannica

Presentation av Pro-Mot projektet på TY / Petra
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Administrativa ärenden
429

Val av studentrepresentanter till arbetsgrupp för projekt med fokus på studerandes
välmående

Föredragande: SOM Lindblad
Rektor Moira von Wright har beslutat om ett projekt för att öka studerandes välmående och därigenom
stöda studieframgången. Projektet är tvåårigt och leds av en arbetsgrupp med representanter från personal
och studerande. Koordinator Rebecca Karlsson som håller i trådarna för projektet har inkommit med
begäran om att ÅAS utser två studentrepresentanter till gruppen. Studentrepresentanterna får gärna
komma från varsitt campus och den ena kunde ha finska som första språk.
Projektet omfattar stöd med studier, akademiskt stöd, studierådgivning, samtalsstöd och sociala
aktiviteter. Medlemmarna i arbetsgruppen kommer att besluta om vad man ska satsa på. Finansieringen för
projektet är 50 000 euro vilket innebär möjligheter för nya stödformer och arbetssätt. Ett möte hålls redan
under 2019 för att komma igång med arbetet och efter det hålls ett par möten per termin.
Stödformerna riktade till studerande och materialet som görs upp är tänkt att vara helt tvåspråkigt.
Gruppens arbetsspråk kommer dock att vara svenska.
Den preliminära planen är att man ska ha undergrupper som jobbar med avgränsade frågor eller delprojekt.
Möjligheter finns att ÅA ersätter ÅAS för enskilda helheter som vi förverkligar och då får t.ex. lönekostnader
ersatta. ÅAS styrelses medlemmar med ansvar för välmåendefrågor kommer att också sannolikt arbeta
mycket inom projektet under året.
Förslag: Styrelsen väljer två studentrepresentanter till arbetsgruppen för projekt med fokus på studerandes
välmående för mandatperioden 14.11.2019-31.6.2021.
Jan Welroos valdes enhälligt. Efter röstning mellan Annina Forsblom och Jannica Lindholm valdes Annina
Forsblom med rösterna 3 för Forsblom, 1 för Lindholm och 1 blank röst.
Beslut: Styrelsen valde Annina Forsblom och Jan Welroos som studentrepresentanter till arbetsgruppen för
projekt med fokus på studerandes välmående för mandatperioden 14.11.2019–31.6.2021.

Inbjudningar
430

Luciabalen på Stockholms universitet 13.12.2019

Föredragande: GS Öberg
Stockholms universitets studentkår ordnar på Luciadagen, den 13 december, en Luciabal. På festen brukar
Nobelpristagare närvara, och efter festen ordnar HumF en officiell efterfest ”Ugglornas afton”. Biljetterna
släpps på fredagen den 15 november, priset är 790kr och man får anmäla så många som man vill. Mer
information hittas på Facebook-evenemanget.
Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation.
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Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan.
Beslut: Styrelsen beslutade att tacka för inbjudan till Stockholms Universitets Luciabal, då styrelsen inte
har möjlighet att delta i evenemanget.

Övriga ärenden
431

Övriga ärenden

432

Mötets avslutande

SO Oksanen avslutar mötet kl. 10.36.
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