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Styrelsemöte 10/20 | Protokoll

Tid:   fredag 17.4.2020 klockan 12:00 

Plats:   Distansdeltagande via Zoom

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 
 

155 Mötets öppnande 

SO martelin öppnar mötet kl. 12.03. 

156 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. 

157 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

158 Meddelanden 

TI 14, ARPIL 
Tisdagskaffe 
IB-möte 
LG-möte 
Jämställdhetsutskott / styrelsemedlemmar, SOM 

ONS 15, APRIL 
Europaforum styrelsemöte/ Miika 
Möte med Charlotta Wendelin/ SO, GS, Julia 
Tutorkordinator möte/ Amanda 
Träff med Lena Nybond / styrelsen, SOM 
Sopo-live/ Miika 

TO, 16 APRIL  
Kommunikationsmöte 
Yle inspelning på Vårdis/SO + VO 
Korona ja Vappu/ GS 
Möte med doktorandförening/ SOM & SO & VO 

FRE, 17 APRIL 
Krisledningsgruppsmöte, SOM 
Styrelsemöte 
Fredags-Zoom 

Administriva ärenden 

159 Val av kontaktpersoner till ÅAS utskott 

Föredragande: SO Martelin 
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ÅAS har fyra utskott som ska fungera som stöd för styrelsens arbete; jämställdhetsutskottet, 

evenemangsutskottet, kontinuitetsutskottet och miljöutskottet. 

Utskotten har en ordförande, vald av fullmäktige. För att underlätta kontakten mellan styrelsen och 

utskotten utser styrelsen en styrelsemedlem som kontaktperson för varsitt utskott.  

Förslag: Styrelsen beslutar att utse följande styrelsemedlemmar som kontaktpersoner för verksamhetsåret 

2020–2021. 

Miljöutskott - Styrelsemedlem Ahlbäck 

Evenemangsutskott - VO Mattsson 

Jämställdhetsutskott - Styrelsemedlem Alhopuro 

Kontinuitetsutskott - SO Martelin 

Beslut: I enlighet med förslag. 

160 Miljö- och hållbarhetssamarbete med Åbo Akademi 

Föredragande: SO Martelin 

ÅAS styrelse har föreslagit till ÅA rektor Moira Von Wright ett samarbete för att se över universitetets 

miljövänlighet och hållbarhet, rektor stöder idén. Som kontaktperson från Åbo Akademi fungerar ÅA 

direktör Timo Bäckman.  

ÅAS har fått som uppgift att kartlägga läget på universitetet och komma på olika målsättningar för projektet 

och förslag på hur man kunde nå dessa. Nästa träff med ÅA ordnas i slutet av våren eller i början på hösten 

2020, där ÅAS och ÅA presenterar sina idéer.  

Förslag: Styrelsen beslutar att inleda ett samarbete med Åbo Akademi för att göra universitetet grönare 

och hållbarare. Styrelsen ger som uppgift till miljöutskottet att kartlägga läget på universitetet och komma 

på målsättningar och ändringsförslag. Miljöutskottet presenterar sina idéer till styrelsen vid ett senare 

skede. Som kontaktperson från styrelsen fungerar styrelsemedlem Ahlbäck. 

SO Martelin klargör att som kontaktperson mellan styrelsen och miljöutskottet fungerar styrelsemedlem 

Ahlbäck, medan SO Martelin och styrelsemedlem Ahlbäck tillsammans ansvarar för kommunikationen 

mellan ÅA och ÅAS. 

Beslut: Styrelsen beslutade att inleda ett samarbete med Åbo Akademi för att göra universitetet grönare 

och hållbarare. Styrelsen ger som uppgift till miljöutskottet att kartlägga läget på universitetet och komma 

på målsättningar och ändringsförslag. Miljöutskottet presenterar sina idéer till styrelsen vid ett senare 

skede. Som kontaktperson mellan styrelsen och miljöutskottet fungerar styrelsemedlem Ahlbäck, medan 

SO Martelin och styrelsemedlem Ahlbäck tillsammans ansvarar för kommunikationen mellan ÅA och ÅAS. 
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161 Uppskjutning av utgivningen av Errores 

Föredragande: VO Mattsson 

Errores chefredaktör Ellen Lund har kontaktat ÅAS styrelse om möjligheten att skjuta upp utgivningen av 

Errores tidningen i och med att den nu under våren inte skulle kunna utföras på traditionsenligt sätt. 

Tidningen skulle istället utkomma under gulnäbbarnas introduktionsvecka i höst. 

Förslag: Styrelsen beslutar att skjuta upp utgivningen av Errores tidningen till den 29.8 då det kommer att 

ordnas ett vappenliknande evenemang. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

Inrikes ärenden 

162 Framförandet av Wappen-tal i Turun Wappuradio 

Föredragande: SO Martelin 

Turun Wappuradio har kontaktat SO Martelin och erbjudit möjligheten att framföra wappen-talet i 

direktsänd radio under den 30.4. Även TYY och TUO styrelseordförande kommer att framföra sina egna tal. 

SO Martelin har tackat ja till erbjudandet. 

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att SO Martelin framför wappen-talet i egenskap av ÅAS 

styrelseordförande i Turun Wappuradios radiosändning den 30.4.2020. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

163 Vappen 2020 

Föredragande: VO Mattsson 

På grund av koronapandemin kommer ÅAS i år måsta ordna vappen på distans. ÅAS kommer att ordna den 

tredje deltävlingen av vår hemma ”pub-quiz” distansfrågesporten. I samband med detta kommer SO 

Martelin framföra sitt tal samt framföra vapphälsning till våra medlemmar. Evenemanget ordnas via t.ex. 

Zoom.  

Den första maj ordnas det en kampanj var medlemmar får skicka in bilder på sina hemma picknickar som 

sedan skulle sammanställas och eventuellt läggas upp på Instagram. Detta skulle fungera som en konkret 

åtgärd för att få folk att stanna hemma istället för att fara ut på stan. 

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna den tredje deltävlingen i hemma ”pub-quizen” den 30.4 som ett 

vappen evenemang, samt att ordna en ”hemma picknick”-kampanj den första maj.  I samband med ”pub-

quizen” framför SO Martelin sitt tal samt hälsning till medlemmarna. 

Styrelsemedlem Kortelainen föreslår att förslaget omformuleras så att det framkommer att SO Martelins 

tal är skilt från ”pub-quizen” och kanske sänds via någon annan platform.  
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Beslut: Styrelsen beslutade att sända SO Martelins traditionsenliga tal på distans, med hjälp av sociala 

medierna. Den tredje (och sista) deltävlingen i "Hemma-pubquizen" kommer även att ordnas då via Zoom, 

med ett Wappen-tema. På första maj kommer ÅAS ha en"hemma-picknick"-kampanj på sociala medierna. 

Inbjudningar 

164 Vasa Studerande r.f. (OVVS) vårmöte - 20.4 

Föredragande: GS Öberg 

OVVS (opiskelijan Vaasa Vasa Studerande) ordnar sitt vårmöte måndagen den 20 april, i Vasa. Det är möjligt 

att delta i mötet antingen per distans eller på plats. Inför mötet är det önskvärt att deltagarna bekantat sig 

med mötesmaterialet.  

Infromation om vem som representerar ÅAS skickas till OVVS-posten eller direkt till ordförande Anssi 

Juvela.  

Förslag: Styrelsen beslutar vem som representerar ÅAS på OVVS-vårmöte, samt att deltagandet sker på 

distans. 

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Ahlbäck och Björk samt SO Martelin deltar på mötet, 

på distans. 

165 Övriga ärenden 

166 Mötets avslutande 

SO Martelin avslutar mötet kl. 12.23. 

 

 

 

 


