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Tid:   onsdag 11.3.2020 klockan 10:00 

Plats:   Kårens Vind, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa

Kallade:  SO Matias Martelin 
VO Anders Mattsson 
Styrelsemedlem Tobias Ahlbäck 
Styrelsemedlem Miika Alhopuro 
Styrelsemedlem Amanda Björk 
Styrelsemedlem Sara Hagman 
Styrelsemedlem Julia Kortelainen  

 

Övriga kallade:  GS Jasmin Öberg 
SOM Petra Lindblad 
KOM Mari Saloniemi 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Amanda Ehn 
 

109 Mötets öppnande 

VO Mattsson öppnar mötet kl. 10.03. 

110 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är när-

varande. (Förvaltningsinstruktion, 31 §) 

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför. 

111 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan.  

112 Meddelanden 

LÖ, 29 FEB 
OYY årsfest 
Date årsfest 

MÅ, 2 MARS 
Styrelsekaffe 
Rektors ledningsråd/ SO 
Fadder möte med SPIrre/ Tobias 
Stadspåverkan TUO, TYY (Åbo/ styssen) 

TI, 3 MARS 
Fastlaskiainen i Vasa 
Tisdagskaffe 
IB-möte 
Kopo-live/ Sara 

ONS, 4 MARS 
G40k möte/ Matte + Miika 
Studiemiljöns sundhet och säkerhet/Petra + 

studreppare 
Blodgivning på ÅST 
Sopo-Live/ Miika 
Intresses personalmöte 
ASKs styssestugkväll/ Sara 

TO, 5 MARS 
Johdonsemma/ SO & GS 
Lunchmöte med studentrepresentanter i FPV:s 
Fakultetsråd/ Tobias & Amanda 
Lunch med KK/ Sara 
StuvF beredningsgrupp/ Petra 
Krisledningsgrupp/ Petra  

FRE, 6 MARS 
Johdonsemma/ SO & GS 
ÅAU Sports möte/ Amanda 
Professors installation/ VO 
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LÖ, 7 MARS 
ÖN årsfest/ VO & Sara 

MÅ, 9 MARS 
Styrelsekaffe 
Hälsoarbetsgruppen/ Tobias 
ÅA-krisstödsgruppen / Petra 

TI, 10 MARS 
Möte OVVS/ Tobias 
Tisdagskaffe 
IB-möte 

Krisledningsgrupp/ GS 
Aftonskola, styrelsemöte 07/20 
SIV-presentation på FHPT /Petra 

ONS, 11 MARS 
Förvaltningsinstruktion möte/ GS & FO 
Styrelsemöte 
Möte med Röda Korset/ GS & Miika 
OVVS möte med SHVS/ Tobias 
Sopo-Live/ Miika 
Klimatkväll i Asa 

 

Administrativa ärenden 

113 Val av studentkårsrepresentant till ÅA:s ”Campus Gadolinia – arbetsgrupp” 

Föredragande: GS Öberg 

ÅA kommer tillsätta en arbetsgrupp för planerandet av det nya Campus Gadolinia. Studentkårens VD 

Susanna Häyry har ombetts att vara med i gruppen. Det önskas från ÅA:s sida att också en studerande skulle 

representera Studentkåren i denna arbetsgrupp. 

Förslag: Styrelsen väljer SO Martelin till ÅAS representant i Campus Gadolinia-arbetsgruppen. 

Beslut: Enligt förslag. 

114 Stödjandet av stadgas ställningstagande  

Föredragande: SO Martelin  

Bilaga 1 - Stadgas ställningstagande 

Rättsnotariestuderandes ämnesförening Stadga har skrivit ett ställningstagande gällande Åbo Akademis 

ansökan om rätten att få utbilda juris magistrar på Åbo Akademi.  

I sitt ställningstagande förespråkar Stadga för godkännandet av ovan nämnda ansökan. I 

ställningstagandet hänvisar Stadga bland annat till jämlikhetsaspekten, då RN studerande på Åbo Akademi 

är de ända som är tvungna att söka vidare efter kandidatskedet för att studera till juris magistrar. Detta leder 

till förlängd studietid och ökad stress. Ytterligare hänvisar Stadga till den lokala efterfrågan av 

svenskspråkiga jurister i Egentliga Finland.  

Åbo Akademis Studentkår vill stödja Åbo Akademi i sina strävanden att få en juris magisterutbildning. ÅAS 

står bakom sina rättsnotariestuderanden, som för tillfället ligger i en ojämlik situation vid jämförelse till 

andra juridikstuderande i Finland.  Stadga har önskat att ÅAS skriver under ställningstagandet. 



Styrelsemöte 07/20 | Föredragningslista 

11.3.2020 

   3 

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

  +358 2 215 4650 

Eftersom ärendet inte hann behandlas på ett styrelsemöte, beslöt styrelsen att underteckna 

ställningstagandet som ett brådskande beslut 

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att Åbo Akademis Studentkår har undertecknat 

ämnesföreningen Stadga r.f:s ställningstagande gällande rätten att utbilda jurismagistrar på Åbo Akademi.  

VO Mattsson föredrog ärendet. 

Beslut: Enligt förslag.  

115 Fastställande av redaktion för Errores 2020 

Föredragande: VO Mattsson  

Styrelsen ska på chefredaktörens förslag fastställa de övriga redaktörerna (Reglemente för Errores S:tae 

Valpurgis § 2). Redaktionens sammansättning går att ytterligare komplettera ifall att behov och önskemål 

så föreligger.  

De förslagna personerna är: Linda Javén, William Gräsbeck, Axel Eriksson, Erik Hakala, Watti Lehtimäki och 

Rosanna Fellman. 

Förslag: Styrelsen fastställer redaktionen för Errores S:tae Valpurgis 2020. 

Beslut: Styrelsen fastställde redaktionen för Errores S:tae Valpurgis 2020 enligt chefredaktörens förslag: 

Linda Javén, William Gräsbeck, Axel Eriksson, Erik Hakala, Watti Lehtimäki och Rosanna Fellman. 

116 Lediganslagning av ÅAS specialföreningsmedel 

Föredragande: VO Mattsson 

Bilaga 2 – Specialföreningsmedel ansökning 

Fullmäktige har budgeterat 10 000€ för specialföreningsmedel år 2020. Specialföreningsmedlen delas ut 

årligen till ÅAS specialföreningar för att underlätta och driva fram verksamheten. Ansökan för 

specialföreningsmedel är öppen 06.03.2020 kl. 12.00 – 30.03.2020 kl. 23.59.  

Åbo Akademis Studentkår delar ut specialföreningsmedel till alla föreningar som ansökt om understöd. I 

utdelningen för medlen för verksamhetsåret 2020 beaktas följande verksamhet:  

 Verksamhet som främjar välmående 

 Tvärvetenskapliga evenemang 

 Alkoholfria evenemang 

 Aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och övrig osakligt beteende 

 Verksamhet som inkluderar internationella studerande 

 Verksamhet som främjar kårgemenskap 
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Till ansökan om specialföreningsmedel måste följande bilagor bifogas: 

a)    verksamhetsberättelse för den gångna verksamhetsperioden 
b)    bokslut 
c)    uppgifter om antalet medlemmar 
d)    budgetförslag 
e)    verksamhetsplan 
f)    övriga dokument som kan belysa ansökan 

Redovisning om hur specialföreningsmedlen använts ska skickas in före 30.11.2020 kl. 23.59.  

Förslag: Styrelsen lediganslår 10 000€ i specialföreningsmedel. Beviljandet av medlen sker med hjälp av 

kriterierna ovan och ansökningstiden är mellan 06.03.2020 kl. 12:00 och 30.03.2020 kl. 23.59. 

Redovisning om hur specialföreningsmedlen använts ska skickas in före 30.11.2020 kl. 23.59. Medlen tas 

från budgetpost 10- 3751. 

Föredragningen bordlagd på möte 06/20. På aftonskolan har styrelsen diskuterat ärendet, och utformat en 

Google Forms som specialföreningsmedlen utdelas efter. Dokumentet finns som bilaga. Ett nytt förslag har 

också utarbetats: 

Förslag: Styrelsen lediganslår 10 000€ i specialföreningsmedel. Beviljandet av medlen sker med hjälp 

av kriterierna upplistade i Bilaga 2, och ansökningstiden är mellan 13.03.2020 kl. 12:00 och 06.04.2020 

kl. 23.59. Redovisning om hur specialföreningsmedlen använts ska skickas in före 30.11.2020 kl. 23.59. 

Medlen tas från budgetpost 10- 3751. 

Beslut: Styrelsen beslutade att lediganslå 10 000€ i specialföreningsmedel. Beviljandet av medlen sker 

med hjälp av kriterierna upplistade i Bilaga 2, och ansökningstiden är mellan 13.03.2020 kl. 12:00 och 

06.04.2020 kl. 23.59. Redovisning om hur specialföreningsmedlen använts ska skickas in före 30.11.2020 

kl. 23.59. Medlen tas från budgetpost 10- 3751. 

Inrikesärenden 

117 Ros istället för Ris  

Föredragande: SO Martelin 

Ros istället för ris är ett pris i form av en ros som ÅAS delat ut sedan 1996. Tanken är att ÅAS belönar 

personer som verkligen satsar på undervisningen eller på att göra Akademisamfundet till en trevlig 

omgivning för studier. Rosorna delas ut på ÅA:s verksamhetsorter på förslag av kårmedlemmar och ett 

pressmeddelande om utdelningen skickas ut.  

Ros istället för ris lediganslås 23.3, och nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 21.4. 

Beslutet om vem som tilldelas en ros fattas på styrelsemötet onsdagen den 22.4.  

Vid val av personer som tilldelas priset fästs uppmärksamhet vid att ros istället för ris inte delas åt personer 

som nyligen fått det. Förslagsvis utdelas 10-15st rosor.  
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Utgifterna för projektet består av priset för rosorna samt kostnaderna för lika många ark av något finare 

papper på vilket diplom skrivs ut.  

Rosorna delas ut under v. 18, förslagsvis måndagen den 27.4.  

Förslag: Styrelsen beslutar att lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 150,00 euro reserveras för 

ändamålet. Styrelsemedlem Kortelainen försöker fixa blommorna som sponsorering för att minska på 

kostnaderna.  

VO Mattsson föredrog ärendet. Budgetposten för detta ändamål är: 10-3760. 

Beslut: Enligt förslag.  

118 Wappen på vårdberget 

Föredragande: VO Mattsson 

Bilaga 3 – Budget för Wappen  

ÅAS ordnar tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören den traditionsenliga mösspåläggningen på 

Vårdberget i Åbo den 30.4. Traditionsenligt ordnas evenemanget för att sjunga in våren tillsammans med 

alla finlandssvenska studenter i Åbo. Eventuella kostnader bokförs på konto 10-3951. Förra året böts PA-

företaget till Rajupaja, vilket var lyckat. De är både förmånliga och fick ifjol bra respons av YLE. Bifogat 

budgeten. 

Förslag: ÅAS ordnar tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören den traditionsenliga Wappen på 

Vårdberget den 30.4.2020.  

Styrelsen diskuterar ärendet och går igenom budgeten, för att också kunna godkänna den under mötet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören ordna den 

traditionsenliga Wappen på Vårdberget den 30.4.2020, samt att godkänna budgeten för evenemanget.  

119 Towards your dream career - seminarieserie 

Föredragande: Styrelsemedlem Kortelainen 

Evenemanget ordnas av Studiestad Åbo. Det är specialrådgivare Anu Lehtinen och alumnansvariga Hanna 

Peussa vid Turun Ammattikorkeakoulu och projektansvariga Charlotta Wendelin vid Åbo Akademi som är 

ansvariga för evenemangets planerande och verkställande. Evenemanget tar form av en seminarieserie, där 

det ordnas fyra seminarier, en kväll per vecka (6.10, 21.10, 27.10, 4.11). Seminarierna kommer att ha två 

talare var, och äga rum mellan kl. 17-19, turvis i Åbo Akademis och Turku AMKs utrymmen. Varje tillfälle 

kommer att ha ett tema, och talarna kommer ha lite olika synvinklar på detta. Tillfällena är riktade för 

studerande som är på väg ut i arbetslivet, och fokuserar på de kunskaper man behöver för detta och vad som 

är bra att tänka på.   
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Eftersom Studiestad Åbo kommer att betala talarnas arvode, samt eventuella andra kostnader som 

uppkommer för lokalerna och övrigt arrangemang, kommer evenemanget inte att kosta för deltagarna. Allt 

det praktiska ordnas av Anu, Hanna och Charlotta, och ÅAS roll är mest att komma med åsikter under de tre 

möten som ordnas med dem, samt att marknadsföra evenemanget till sina medlemmar.  

Förslag: Styrelsen beslutar om att delta i arrangemanget och marknadsföringen av Towards your dream 

career-seminarieserien.   

Beslut: Enligt förslag.  

120 Wappmiddag på Kåren 

Föredragande: VO Mattsson 

Efter det traditionsenliga programmet på Vårdberget brukar det ordnas program för studerande på Kåren. 

Tillsammans med de av våra nationer som är frivilliga ordnas det en Wappen middag på Kåren den 

30.4.2020. Under middagen ordnas lättsamt program.  

Förslag: ÅAS ordnar tillsammans frivilliga nationer en Wappmiddag på Kåren 30.4.2020. 

Beslut: Enligt förslag. 

121 Ändring av datum för “sy halarmärken inför Pampas med ÅAS” 

Föredragande: Styrelsemedlem Björk 

Det blev beslutat på förra styrelsemötet (6/20) att det skall hållas ett evenemang den 18.3 i Vasa. Tyvärr 

krockar detta med ett annat stort evenemang i Vasa och därför bör en flytt av tidpunkten övervägas.  

Förslag: Flytt av ÅAS syjunta och mingel till torsdagen den 19.3  

Styrelsen diskuterade ärendet, och kommer fram till att inget inträde kommer insamlas av deltagare.  

Beslut: Styrelsen beslutade att flytta ÅAS syunta och mingel till torsdagen den 19.3, samt att inget inträde 

kommer att insamlas av deltagare. 

122 ÅAU sports i samarbete med ÅAS  

Föredragande: Styrelsemedlem Björk  

Den 6.3 deltog styrelsemedlem Björk på ett möte med ÅAU Sports ansvariga Anki, på mötet framkom förslag 

och önskemål angående ett samarbete. Till kännedom har liknande samarbete pågått förr och nu finns 

behovet att stärka samarbetet igen.  

Det som är aktuellt för tillfället är en motionskampanj. Upplägget av denna kampanj är ännu under 

konstruktion men som grund önskades samma botten som används tidigare. ÅAS har botten och mallar i 

sina arkiv enligt Anki.  

Förslag: Styrelsen beslutar att tillsammans med ÅAU sport ordna en motionskampanj.  
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Styrelsen diskuterar ärendet, poängteras att ÅAS inte skall ta för stort ansvar i kampanjen.   

Beslut: Enligt förslag. 

123 Tutoreringen i vasa  

Föredragande: Styrelsemedlem Björk 

Det finns en önskan om ett stärkt samarbete mellan tutoreringen i Vasa och ÅAS. 

Den 28.2 deltog styrelsemedlem Björk i ett möte tillsammans med tutorkoordinatorn i Åbo och förra årets 

huvudtutor i Vasa. Det konstaterades att ett samarbete skulle gynna alla. 

Förslag: Styrelsen beslutar att finns som stöd i planeringsskedet och som stöd för huvudtutorn i Vasa för 

att skapa en så bra start för de nya studerandena som möjligt.  

Efter aftonskolan förändras förslaget till: Styrelsen beslutar om att ha en mer aktiv roll i planeringsskedet 

än tidigare och fungera som stöd för huvudtutorn i Vasa vid behov. Detta för att säkerställa en så bra start 

som möjligt för tutorerna. 

Beslut: Styrelsen beslutade om att ha en mer aktiv roll i planeringsskedet än tidigare och fungera som stöd 

för huvudtutorn i Vasa vid behov. Detta för att säkerställa en så bra start som möjligt för tutorerna. 

124 Intresseklubben, ett intressebevakningsnätverk på campus i Vasa 

Föredragande: Styrelsemedlem Ahlbäck 

För framgångsrik intressebevakning krävs det ett forum där kontakter kan knytas, olika röster kan komma 

till tals och konkreta förslag kan utarbetas.  Därför har styrelsemedlem Ahlbäck tagit kontakt med 

specialföreningar och studentrepresentanter vid campus i Vasa för att skapa ett intressebevakningsnätverk 

och få till stånd en första träff. 

Förslag: Styrelsen antecknar Intresseklubbens sammankallande till kännedom. 

Styrelsemedlem Ahlbäck meddelar att första träffen går av stapeln den 23.3, kl. 14.30. 

Beslut: Styrelsen antecknade Intresseklubbens sammankallande till kännedom och att första träffen är den 

23.3.2020 kl. 14.30. 

Inbjudningar 

125 Föreningskväll i Vasa – 12.3.2020 

Föredragande: GS Öberg 

Torsdagen den 12 mars ordnas en föreningskväll i Fullmäktigesalen, Vasa. I programmet ingår bl.a. ett tal 

av stadsdirektören Tomas Häyry samt workshop, diskussion och kaffe. Tillfället ordnas i samarbete med 

Vasa stad och Organisation 2.0 Österbotten / Österbottens Föreningar. Tillfället är tvåspråkigt och 

avgiftsfritt, och det önskas att en representant per förening kunde delta. Mer information finns i inbjudan. 
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Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation, men som ändå 

kunde vara ett bra forum att diskutera föreningsverksamhet i Vasa. 

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i föreningskvällen i Vasa. 

Beslut: Styrelsen beslutade att i mån av möjlighet delta i Föreningskvällen i Vasa den 12.3. 

126 Offentliggörandet av resultatet av undersökningen: Ilmassa ristivetoa – 16.3.2020 

Föredragande: GS Öberg 

Resultatet för undersökningen Ilmassa ristivetoa: Suuryrityskysely ilmastotoimista offentliggörs den 16 mars i 

Restaurang Bank i Vasa. Undersökningen strävar till att ta reda på vad som uppmuntrar/ avskräcker 

storföretag till/ från att göra miljögärningar.  Sista dagen för att anmäla om deltagande är 12.3.   

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

Förslag: Styrelsen deltar inte i offentliggörandet av resultatet av undersökningen: Ilmassa ristivetoa: 

Suuryrityskysely ilmastotoimista. 

Beslut: Enligt förslag.  

127 TaiYo:s 7 födelsedagsfest – 4.4.2020 

Föredragande: GS Öberg 

Konstuniversitetets studentkår TaiYo firar sin sjunde födelsedag lördagen den 4 april, i Helsingfors. 

Deltagandet är gratis och kräver ingen förhandsanmälan. Ifall man deltar på välkomstdrinken (där 

hälsningar kan framföras) bör man ändå meddela om detta senast den 1.4.  Mer information hittas i 

inbjudan. 

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

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning åt TaiYo, med orsak av deras sjunde födelsedag. 

Beslut: Styrelsen beslutade att skicka en hälsning åt TaiYo med orsak av deras sjunde födelsedag, samt att 

VO Mattsson ansvarar för detta. 

128 Ålrundan – 18.4.2020 

Föredragande: GS Öberg 

Ålrundan ordnas den 18 april i Mariehamn, av Studerandekåren SkÅHla, och är Ålands största 

studerandeevenemang. Evenemanget börjar på eftermiddagen med en ”fiilistimme” bestående av musik 

och mingel vartefter det är dags för en barrunda samt efterfest på nattklubben Arken. Biljettpris för 

evenemanget är 10€ per person, och deltagande kräver ingen anmälan. Mer information hittas i inbjudan. 

Detta är inte en tillställning som omfattas av ÅAS gällande principer för representation. 
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Förslag: Styrelsen tackar SkÅHla för inbjudan till Ålrundan. 

Beslut: Styrelsen beslutade att tacka SkÅHla för inbjudan till Ålrundan, samt att VO Mattsson ansvarar för 

detta. 

Kl. 10.40 mötespaus p.g.a. diverse tekniska problem. 

Kl. 10.43 mötet fortsätter. 

129 ÅsNa XLIII årsfest – 24.-26.4.2020 

Föredragande: GS Öberg 

Åbolands Nation firar sitt 43:e verksamhetsår den 24.4-26.4, i Åbo. Fredagen den 24 april ordnas vänsitz, 

och lördagen den 25 april ordnas själva festbanketten i Panimoravintola Koulu.  

Sista anmälningsdagen är den 8 april. Priset för studeranden är 80€ per person. Mer information hittas på 

evenemangets Facebook-sida. 

Detta är en tillställning dit ÅAS kan skicka representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i ÅsNas 43:e årsfest. 

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Kortelainen deltar i ÅsNas 43:e årsfest. 

130 Övriga ärenden 

GS Öberg: Till nästa möte bör styrelsen av utskottsordföranden fråga vem som sitter i grupperna, för att 

kunna konstatera sammansättningen av dem på nästa möte.  

Styrelsemedlem Kortelainen: International Committee ska sammanträda den 25.3. Utbytesstuderanden, 

internationella studeranden och deras tutorer är bjudna. 

GS Öberg meddelar att hon kommer delta i Sociologföreningen vid Åbo Akademi r.f. (Anomi) vårfest den 

2.4., inbjudan har ej ännu inkommit till Kåren.  

131 Mötets avslutande 

VO Mattsson avlutar mötet kl 10.49.

Bilagor 

Bilaga 1 - Stadgas ställningstagande 

Bilaga 2 – Specialföreningsmedel ansökning 

Bilaga 3 – Budget för Wappen  
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