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Tid:

fredag 24.4.2020 klockan 10:00

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

167 Mötets öppnande
SO Martelin öppnar mötet kl. 10.04.
168 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (Förvaltningsinstruktion, 31 §)
Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.
169 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes som sådan.
170 Meddelanden
MÅ, 20 APRIL
Styrelsekaffe
Rektors ledningsråd/ SO
Möte miljöutskottet/ Tobias
SHVS-möte med Kati/ Miika
OVVS vårmöte/ SO & Tobias & Amanda
ED-möte 4/2020

TI, 21 APRIL
Tisdagskaffe
IB-möte
Kopo-live/ Sara & Tobias

ONS, 22 APRIL
Planering av mental hälsa session med förening /
SOM
ÅA krisledningsgrupp / SOM

Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
www.studentkaren.fi
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+358 2 215 4650

Möte med Tom Lehmus (Viking Line)/ SO & VO &
Julia
Sopo-live/ Miika
Presidiemöte FMG4/20

TO, 23 APRIL
Kommunikationsmöte
International coffee break/ Julia
Tutorutbildning på svenska för tutorer för nya
kandidatstuderande och magistertutorer/ Amanda &
VO
Styrelsens aftonskola

FRE, 24 APRIL
SORA-arbetsgrupp / SOM
Styrelsemöte
Fredags-Zoom

1

Styrelsemöte 11/20 | Föredragningslista
24.4.2020

Administriva ärenden
171 Utdelning av specialföreningsmedel 2020
Bilaga 1- Specialföreningsmedels ansökan resultat
Bilaga 2- Specialföreningsmedel uppdaterad
Föredragande: VO Mattsson
Styrelsen lediganslog specialföreningsmedel på sitt 07/20 möte. Nytt för i år var att det utformats en mer
omfattande process på ansökningen med mycket flera frågor, se bilaga.
Inom utsatt tid kom det in 43 ansökningar och specialföreningarna beviljas medel efter den grad de
uppfyller kriterierna för specialföreningsmedel.
I år finns budgeterat 10 000 € för specialföreningsmedel.
Förslag: Styrelsen delar ut specialföreningsmedel 2020 enligt den presenterade utdelningsmetoden i
bilagorna.
Styrelsemedlem Björk jävar sig vid punkten. Förslaget modifieras så det framgår att VO Mattsson framfört
förslaget på hur specialföreningsmedlen bör fördelas.
Beslut: Styrelsen beslutade att dela ut specialföreningsmedel 2020 enligt VO Mattssons förslag (Bilaga 1).
172 Utdelning av projektmedel 2020
Bilaga 3 – Projektmedel resultat
Föredragande: Styrelsemedlem Björk
Styrelsen lediganslog projektmedel 2020 på sitt 06/20 möte med följande kriterier:
Projekt som främjar studerandes allmänbildning och samhällsengagemang.
Projekt som främjar kårgemenskap.
Projekt som främjar studerandes kontakt till arbets- och näringslivet
Projekt som främjar hållbar utveckling.
Projekt som främjar välmående.
Projekt som främjar föreningens verksamhet.
Projekt som främjar ÅAS mål och verksamhet.
Inom utsatt tid kom det in 26 ansökningar och VO Mattsson och styrelsemedlem Björk har gått igenom
ansökningarna och sammanställt ett förslag till utdelande av projektmedel.
I år finns budgeterat 5 000 € för projektmedel.
Förslag: Styrelsen fattar beslut om att dela ut projektmedel enligt bilagan.
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SO Martelin föreslår att ärendet bordläggs till möte 12/20.
Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet om att dela ut projektmedel.
173 Utdelning av Ros istället för ris
Bilaga 4 – Nomineringar för ros istället för ris 2020
Bilaga 5 – Förslag på mottagare för ros istället för ris 2020
Föredragande: SO Martelin
Nomineringstiden för Ros istället för ris fastställdes på styrelsemöte 8/20. Nomineringstiden började den
23 mars och utgick den 21 april. Totalt har 82 nomineringar kommit in. Vid val av personer som tilldelas
priset fästs uppmärksamhet vid att ros istället för ris inte delas ut åt personer som nyligen fått det. I bilagan
finns namn på personer som det föreslås att styrelsen utdelar rosor åt. Styrelsen har på sitt möte 8/20
godkänt att 150,00 euro reserveras för detta ändamål.
Förslag: Styrelsen beslutar vilka tilldelas priset Ros istället för ris. Recipienterna av rosorna publiceras som
ett pressmeddelande. Rosorna delas ut enligt möjlighet på hösten, på grund av coronapandemin.
På styrelsens aftonskola presenterade SO Martelin vilka han föreslår att tilldelas ros år 2020.
Beslut: Styrelsen beslutade att dela ut rosor åt 15 personer, enligt SO Martelins förslag.
174 Samarbete med JS Suomi
Bilaga 6 – Preliminär samarbetskontrakt
Bilaga 7 – Förslag på företag som JS Suomi anser att kunde vara intresserade av att sponsorera
Föredragande: KOM Saloniemi
JS Suomi har kontaktat KOM Saloniemi för att utreda möjlighet till samarbete. I samarbetet ingår att JS
Suomi tillverkar en broschyr av ÅAS val i både webb- och printformat till ÅAS och täcker
tillverkningskostnaderna med reklamplatser i broschyren. Ifall JS Suomi inte får tillräckligt med sponsorer
har ÅAS möjlighet att antingen betala resterande beloppet eller häva avtalet.
Förslag: Styrelsen beslutar att påbörja samarbete med JS Suomi för att tillverka en uppdaterad version av
Kårenitguiden och godkänner listan på möjliga sponsorer. Ifall JS Suomi inte får tillräckligt med sponsorer
hävas samarbetsavtalet.
På styrelsens aftonskola föreslogs att KOM Saloniemi befullmäktigas att godkänna den slutliga listan av
sponsorer.
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Beslut: Styrelsen beslutade att påbörja samarbete med JS Suomi för att tillverka en uppdaterad version av
Kårenitguiden, samt att ifall JS Suomi inte får tillräckligt med sponsorer hävas samarbetsavtalet. KOM
Saloniemi befullmäktigades att godkänna den slutliga listan av sponsorer.

Inrikes ärenden
175 Pris till Pub-Quizarna
Föredragande: VO Mattsson
ÅAS ordnar för tillfället en hemma Pub-Quiz serie med tre stycken deltävlingarna. Poäng samlas under
deltävlingarna och slås sedan ihop till ett slutgiltigt resultat efter den sista tävlingen. För varje enskild
deltävling kan man dock även vinna ett pris. Pris för deltävlingarna skulle vara ett presentkort till värde av
15€ och priset för den sammanlagda poängen från deltävlingarna skulle vara ett presentkort till värde av
30€. Sammanlagda kostnaden för priserna vore 75 €.
Förslag: Styrelsen beslutar att prisen för deltävlingarna är ett presentkort på 15€ och priset för den
sammanlagda poängen från deltävlingen skulle vara ett presentkort på värde av 30€, samt att den
sammanlagda kostnaden 75 € tas från budgetposten för evenemang (10-3870).
Beslut: I enlighet med förslag.
176 Övriga ärenden
Styrelsemedlem Ahlbäck: Miljöutskottet planerar en miljöplan/ guide för specialföreningar.
Styrelsen överens om att det bör bara frågan om ett stödande och rådgivande dokument, inte ett styrande
dokument.
177 Mötets avslutande
SO Martelin avslutar mötet kl. 10.35.

Bilagor
Bilaga 1- Specialföreningsmedels ansökan resultat
Bilaga 2- Specialföreningsmedel uppdaterad
Bilaga 3- Projektmedel resultat
Bilaga 4 – Nomineringar för ros istället för ris 2020
Bilaga 5 – Förslag på mottagare för ros istället för ris 2020
Bilaga 6 – Preliminär samarbetskontrakt
Bilaga 7 – Förslag på företag som JS Suomi anser att kunde vara intresserade av att sponsra
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