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Styrelsemöte 25/20 | Protokoll

Tid:   onsdag 16.12.2020 kl. 9.00 

Plats:   Åhuset, Åbo samt 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 
SO21 Joonas Karlsson 
 

338 Mötets öppnande 

SO Martelin öppnar mötet kl. 9.07. 

339 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 beslutsför.  

SO Martelin beviljade Joonas Karlsson närvarorätt och yttranderätt på mötet. 

340 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

341 Meddelanden 

TO, 10 DEC 
FS Ledningens seminarium/ GS & SO 
Intresse personalkaffe 
Kommunikationsmöte 
FSF - International sector coffee/ Julia 
FMG 07/20 
FMG 1/21 Aftonskola 

FRE, 11 DEC 
FMG 01/21 
Möte med SO 2021/SO 

MÅ, 14 DEC 
SEV i Åbo 
Intressepersonalens rekreationsdag 

Styrelsekaffe 
OVVS Höstmöte/ SO & Tobias 

TI, 15 DEC 
Tisdagskaffe 
Styrelsens aftonskola 
Överräckning av julhälsning till Moira/ GS & VD  
Överräckning av julgåva åt Ulla/ GS & VD  
Träff med SO21/SO 
Utvecklingspromenad / SEÅ, GS 
Åbo Akademis Alumner möte/SO 

ONS, 16 DEC 
Möte om ÅAS IT-miljö / ICT-service, SEÅ, KOM 
Styrelsemöte 
Arbetsforums studerandeforum/ Julia & Sara 
Utvecklingspromenad / GS & KOM 
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IB 
Moiras julhälsning sänds 

Administrativa ärenden 

342 Avtalen för utrymmen i kårhuset i Åbo 

Bilaga 1: Ansökningar till utrymmen i kårhuset i Åbo 
Bilaga 2: Avtalsbotten till SFK 
Bilaga 3: Avtalsbotten till förvaringsutrymme i källaren 

Föredragande: VO Mattsson 

Avtalen för specialföreningskansliet och för förvaringsutrymmena i kårhuset i Åbo, som är i kraft två år, 

går ut vid årsskiftet. Nya avtal kommer att tecknas från och med 2021. ÅAS har under december månad 

lediganslagit utrymmena för specialföreningarna. Inom utsatt tid har det skickats in sex stycken 

ansökningar till SFK och fem stycken ansökningar till förrådsutrymmena i källarvåningen. Styrelsen skall 

nu välja vem som tilldelas nyttjanderättigheter till SFK och förvaringsutrymmena samt göra eventuella 

förändringar i avtalsbottnen. Se bilagor 1-3. 

Förslag: Styrelsen besluter vilka specialföreningar som får tillgång till SFK och vilka som får tillgång till 

förrådsutrymmena i källarvåningen. Utöver detta bestämmer styrelsen om eventuella ändringar i 

avtalsbottnen.  

Styrelsen har diskuterat ärendet på aftonskolan, och där formulerat ett beslutsförslag. 

Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja alla sex specialföreningar som ansökte nyttjanderätt för 

Specialföreningskansliet och befullmäktigade studentkulturansvarige 2021 och serviceexpert Heikkilä att 

med nationerna lösgöra skåp som Aqua Vitae Aboensis får till användning i SFK. Styrelsen beviljade 

förrådsutrymmen i källarvåningen till Axelbandet och ESN. Styrelsen godkände avtalen som sådana, samt 

befullmäktigade VO Mattsson att göra stilistiska ändringar. 

Inrikesärenden 

343 Utbildning till Specialföreningars styrelser 

Föredragande: VO Mattsson 

ÅAS arrangerar varje år strax efter årsskiftet ett utbildningstillfälle för specialföreningarnas nya styrelser. 

Målet med utbildningen är att ge specialföreningarna en god start på sina förtroendeuppdrag och bilda 

nätverk styrelser emellan.  

Under utbildningen hålls både allmänna samt postspecifika utbildningar som förbereds i samråd med ÅAS 

styrelse anno 2021. I och med läget ordnas utbildningarna på distans.  
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Förslag: Styrelsen besluter att ordna utbildningen till specialföreningarna den 18.1 i Vasa och den 19.1 i 

Åbo, på distans.  

Beslut: I enlighet med förslag. 

Högskolepolitiska ärenden 

Bordlagt ärende från möte 24/20: 

344 Val av två suppleanter till ÅA:s jämställdhetskommitté 

Föredragande: SOM Lindblad 

Jämställdhetskommitténs ordförande, personaldirektör Mika Wulff har inkommit med begäran om att 

ÅAS väljer två nya suppleanter till jämställdhetskommittén då de tidigare blivit utexaminerade. Den 

nuvarande mandatperioden pågår till 31.12.2021.  

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och 

likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo 

Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen 

av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling. 

 

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för utbildning i 

jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande arbete på campus och 

evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo 

Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja 

arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk 

funktionsförmåga. 

 

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från 

professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins 

fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter. 

 

Förslag: Styrelsen väljer två suppleanter till jämställdhetskommittén.  

SOM Lindblad berättade att inga intresseanmälningar inkommit via halloped. Styrelsemedlem Kortelainen 

och styrelsemedlem Alhopuro ställer sig till förfogande för uppdraget.  

Beslut: Styrelsen valde Julia Kortelainen och Miika Alhopuro till suppleanter till jämställdhetskommittéen. 

Socialpolitiska ärenden 

345 Studentkårers utkomstundersökning 

Bilaga 4 – Sammanfattning av undersökning och dess kostnader 
Föredragande: Styrelsemedlem Alhopuro 

På initiativ av TREY (Tammerfors Studentkår) ska en undersökning i studerandernas utkomstsituation 

genomföras. ÅAS deltar i undersökningen med andra studentkårer (TREY, TYY, JYY & ISYY) och 
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undersökningen genomförs av Otus (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö). Undersökningen ska lagas 

under våren 2021, och preliminära tiden för när enkäten skickas ut är oktober 2021. Huvudsakliga 

kontaktpersonen kring undersökningen är TREYs socialpolitiska expert Ilona Taubert. 

Undersökningen estimeras kosta totalt 12 800 €, vilket delas upp mellan studentkårer enligt 

medlemsantal och resulterar i en kostnad till ÅAS på 930,56 € (7,27%) utan översättningskostnader. 

Undersökningen genomförs på tre språk och slutliga rapporten till ÅAS översätts till svenska. 

Översättningspaketen och dess kostnader besluts om på ett möte mellan studentkårer på torsdagen 

17.12.2021. 

Förslag: Styrelsen beslutar att ÅAS deltar i utkomstundersökningen som utförs av OTUS. Medel till att 

täcka både kostnaden för deltagandet (930,56€) och översättningskostnader reserveras från budgetpost 

3700 (Styrelsens allmänna medel). Styrelsen befullmäktigar GS Öberg och styrelsemedlem Alhopuro att 

godkänna priset för översättningskostnaderna. 

Styrelsen konstaterade att kostnaderna med fördel kan tas från budgetposten för Intressebevakning.  

Beslut: Styrelsen beslutade att ÅAS deltar i utkomstundersökningen som utförs av OTUS. Medel till att 

täcka både kostnaden för deltagandet (930,56€) och översättningskostnader reserveras från 

budgetposten för Intressebevakning (10-3760). Styrelsen befullmäktigar GS Öberg och styrelsemedlem 

Alhopuro att godkänna priset för översättningskostnaderna. 

346 Övriga ärenden 

347 Mötets avslutande 

SO Martelin avslutar mötet kl. 9.31. 

Bilagor  

Bilaga 1: Ansökningar till utrymmen i kårhuset i Åbo 

Bilaga 2: Avtalsbotten till SFK 

Bilaga 3: Avtalsbotten till förvaringsutrymme i källaren 

Bilaga 4 – Sammanfattning av undersökning och dess kostnader 
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