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Styrelsemöte 04/21 | Protokoll

Tid:   torsdag 18.2.2021 klockan 9:30 

Plats:   Kårens vind, Åbo samt via Zoom

Kallade:  SO Joonas Karlsson 
VO Veera Granroth  
Styrelsemedlem Akantu 
Styrelsemedlem Grönholm  
Styrelsemedlem Liewendahl 
Styrelsemedlem Lundström  
Styrelsemedlem Wilson 

 

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

42 Mötets öppnande 

SO Karlsson öppnar mötet kl. 9.31. 

43 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 

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. 

44 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan.  

45 Meddelanden 

FRE, 5 FEB 
Frågestund för specialföreningar/ GS & Styrelse 
Kaffe med universitetsprästerna/ Personal 
Möte med HF/ Styrelse 
ÅA:s rum för lärande/ Axel 
R40K styrgruppsmöte/ SO & Axel 

MÅ, 8 FEB 
Styrelsekaffe 
Personalkaffe 
IB-möte 
Rektors ledningsråd/ SO 
Träff med studentrepresentanter och höpo/ VO 
R40K möte/ Styrelse 
Fastlaskiainenmöte med SSHV och Novium/ Julia 

TI, 9 FEB 
Tisdagskaffe 
Möte om Frank med GS:ar/ GS 
Träff med FHPT dekanus + fakultetskoordinator/ 
Styrelse 
Träff med FSE-dekanus/ Styrelse 

ONS, 10 FEB 
Kommunikationsmöte 
Fullmäktigemöte 2/21 
Möte med FHPT/ Axel 

TO, 11 FEB 
FSF- startseminarium 

FRE, 12 FEB 
FSF-startseminarium 
Lunchmöte med nya miljöutskottets ordförande/ 
Axel 
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MÅ, 15 FEB 
Styrelsekaffe 
Personalkaffe 
Möte med kårkurator Silja/ Styrelse 
IB-möte 
Möte gällande antagning/ VO 
SEKSMYY-möte/ SO 
ED-möte 

TI, 16 FEB 
Fastlaskiainen i Åbo & Vasa (Via Zoom) 
Tisdagskaffe 
Hälsoarbetsgruppens möte/ Niklas & Axel 

ONS, 17 FEB 
Karvi kvalittetsseminarium/ Petra 
Kommunikationsmöte 
Möte med Heidi Backman/ Styrelse 
Politivas kaffeträff/ Niklas 
Aftonskola inför styrelsemöte 
Möte med SF/ Axel 
Ordisana i Vasa möte/ SO 

TO, 18 FEB 
Per Brahe kransläggning/ SO & GS 
Möte om kårval med ICT/ GS & KOM 
Styrelsemöte 
OVVS planering/ Niklas

 

Administrativa ärenden 

46 Finansiering för genomförandet av Studentkårers utkomstundersökning 

Föredragande: GS Öberg 

På sitt möte 25/20 beslutade förra styrelsen om att delta i en utkomstundersökning tillsammans med 

TREY, TYY, JYY & ISYY. Undersökningen genomförs av Otus (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö). 

Undersökningen ska genomföras under våren 2021, och preliminära tiden för när enkäten skickas ut är 

oktober 2021. Huvudsakliga kontaktpersonen kring undersökningen är TREYs socialpolitiska expert Ilona 

Taubert.  

På mötet beslutade styrelsen att budgetera 930,56€ euro för undersökningen, samt 

översättningskostnader som det inte ännu fanns ett estimat för. Efter utredning gjord av GS Öberg i 

samråd med resterande deltagande kårers generalsekreterare, kom det fram att kostnadsestimatet även 

saknar moms.  

ÅAS andel av kostnaderna för undersökningen (samt översättning till engelska) uppskattas att bli upp till 

1400€. Översättningskostnader till svenska uppskattas bli upp till 1600€.  Ett alternativ är att undersöka 

ifall samarbetspartners som Studiestad Åbo, eller Åbo Akademi kan bidra med medel för 

översättningskostnaderna. 

Beslut: Styrelsen beslutar om att eventuellt budgetera mer medel för att delta i studentkårers 

utkomstundersökning. 

SO Karlsson föreslår att ärendet bordläggs, då många delar av helheten ännu är oklara.  

Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet om att eventuellt budgetera mer medel för att delta i 

studentkårers utkomstundersökning. 
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47 Utdelning av styrelsenål åt ÅAS personal 

Föredragande: GS Öberg 

Styrelsen 2021 och ekonomidirektionens studentmedlemmar kommer att tilldelas styrelsenålen i 

samband med ÅAS 102-årsfest. På samma tillställning kan man dela ut utmärkelsen till ÅAS anställda som 

inte redan har styrelsenålen eller något annat av ÅAS förtjänsttecken. Reglemente för stipendier och 

utmärkelser, 10 §:  

Styrelsen kan även besluta att tilldela en meriterad anställd inom studentkåren rätten att bära 

styrelsenålen. Då en anställd tilldelas styrelsenål får hen automatiskt permanent rätt att bära nålen. 

Styrelsenålen kan även tilldelas en tjänsteman som inte är och aldrig har varit kårmedlem. 

Anställda inom ÅAS som kan tilldelas styrelsenålen är SEV Amanda Ehn och KOM Mari Saloniemi.  

Förslag: Styrelsen beslutar om att dela ut styrelsenålen, samt att styrelsenålen får bäras redan före den 

ceremoniella utdelningen på årsfesten. 

Beslut: Styrelsen beslutade att utdela styrelsenålen åt SEV Amanda Ehn och KOM Mari Saloniemi, samt 

att styrelsenålen får bäras redan före den ceremoniella utdelningen på årsfesten. 

48 Godkännande av Grupp 40 000 kostnadsfördelningsmodell 

Bilaga 1 – Kostnadsfördelningsmodell 

Föredragande: GS Öberg 

I samråd med verksamhetsledaren vid TUO och generalsekreteraren vi TYY har GS Öberg skapat en modell 

för hur kostnader för G40K evenemang år 2021 uppdelas mellan kårerna. Uppdelningen baserar sig på 

medlemsantalet i de ovannämnda kårerna. Tabellen med uträkningen hitta som bilaga. 

Förslag: Styrelsen antecknar modellen för kostnadsfördelning mellan kårerna i G40K till kännedom. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

49 Eventuellt samarbete med företaget Helppy  

Föredragande: Styrelsemedlem Lundström  

Styrelsemedlem Lundström deltog i början av februari i ett möte med en representant från start-

up företaget Helppy som nu utvidgat sin verksamhet till Åbo. Företaget specialiserar sig i att erbjuda all 

sorts hjälp till äldre människor. Exakt hur ett eventuellt samarbete skulle se ut pratades det inte om men 

det kunde vara att ge dem synlighet i våra nyhetsbrev. Detta kunde vara relevant 

eftersom Helppy erbjuder jobb åt studerande vid sidan om deras studier.   

Förslag: Styrelsen beslutar om hur arbetet skall fortskrida i ärendet.   
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Beslut: Styreslen beslutade att ge Helppy synlighet i ÅAS nyhetsbrev, samt att hänvisa dem vidare till 

arbetsforum för eventuellt samarbete angående arbetsplatsannonsering. 

50 Arvode för styrelsemedlem Liewendahl under praktikperiod  

Föredragande: Julia Liewendahl  

Styrelsemedlem Liewendahl har haft praktik under en fyra veckors period (v. 3 – 6) parallellt med 

styrelsearbete i ÅAS. Praktikperioden har inneburit att Liewendahl inte kunnat närvara varje dag 

mellan klockan 9 – 16. Därför är det av relevans att diskutera och besluta om det inverkar på det arvode 

som utbetalas för styrelsens arbete.    

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt avdrag i styrelsemedlem Liewendahls arvode, till följd av 

avslutande praktik. 

Beslut:  Styrelsen beslutade att den genomförda avslutande praktiken inte påverkar styrelsemedlem 

Liewendahls arvode. 

Högskolepolitiska ärenden 

51 Val av studentrepresentanter till studerandeforum för Arbetsforum  

Föredragande: SOM Lindblad  

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom resp

onsfrån studerande. Studerandeforumet består av fyra studentrepresentanter från olika studieinriktning

ar och studieskeden (gärna så att alla fyra fakulteter är representerade) för en två-årig mandatperiod 

samt två representanter från ÅAS styrelse för verksamhetsåret.  

Arbetsforum har fått finansiering för projekt för extra karriärcoachning under coronaåret och ett annat 

projekt för att bygga upp partnerskap mellan ÅA och arbetsgivare. Gruppen kommer under 

2021 speciellt att fokusera på hur utvecklingen inom projekten bäst gynnar studerande.  

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter:  

• Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster. 

• Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande. 

• Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha.  

• Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.  

Förslag: Styrelsen väljer fyra studentrepresentanter och två kårstyrelserepresentanter till 

studerandeforum för arbetsforum. 

SO Lindblad berättar att en intresseanmälan inkommit, av André La Face.  
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VO Granroth föreslår att två kårstyrelserepresentanter och en studentrepresentant väljs på dagens möte, 

och de andra studentrepresentanten fastställs på styrelsens nästa möte. VO Granroth och 

styrelsemedlem Lundström ställer sig till förfogande för uppdraget. 

Beslut: Styrelsen valde André La Face som studentrepresentant och VO Granroth och styrelsemedlem 

Lundström som kårstyrelserepresentanter till studerandeforum för arbetsforum, samt beslutade att 

resterande studentrepresentanter väljs på styrelsens nästa möte. 

52 Val av ÅAS representant till styrgruppen ÅA:s och TY:s projekt för karriärplaneringsstöd   

Föredragande: SOM Lindblad   

Koordinator Jan Kraufvelin på Arbetsforum har inkommit med begäran om att ÅAS utser en 

representant till styrgruppen för ÅA:s och TY:s projekt för karriärplaneringsstöd. Projektet hör till 

de som fått UKM-

finansiering för stöd till studerande under coronapandemin och ett av målen är att de som är oroliga för 

jobbmöjligheter och karriärutveckling ska få hjälp och stöd. Projketet heter “Vertaistukea ja ohjausta työ

llistymisen epävarmuuteen” vilket kan översättas till ungefär “Kamratstöd och handledning för osäkerhe

t gällande att få jobb”.   

Projektet är ett samarbete mellan unversiteten med studentkårerna som samarbetsparter, styrgruppen 

kommer att träffas ganska sällan men en sådan krävs för den här typen av projekt. 

Det är också ändamålsenligt att det finns en namngiven kontaktperson på ÅAS som kan ta del av 

kommunikationen gällande verksamheten.  

Förslag: Styrelsen väljer en representant till styrgruppen för ÅA:s och TY:s projekt för 

karriärplaneringsstöd. 

Styrelsemedlem Akantu ställer sig till förfogande för uppdraget. 

Beslut: Styrelsen valde styrelsemedlem Akantu som representant till styrgruppen för ÅA:s och TY:s 

projekt för karriärplaneringsstöd. 

Inbjudningar 

53 Vaasan yliopiston ylioppilaskunta 53 årsfest – 20.2.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Vasa universitets studentkår (VYY) firar sin 53:e årsfest lördagen den 20 februari, virtuellt via Zoom. ÅAS 

har som inbjudna gäster möjlighet att framföra en hälsning på årsfesten, antingen under live sändningen 

eller med en färdigt inbandad eller skriftlig hälsning. 

Detta är ett evenemang som ÅAS bör skicka representation till.  
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Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i VYY:s 53:e årsfest. 

Beslut: Styrelsen beslutade att filma in en årsfesthälsning, inför VYY:s årsfest den 20.2.2021. 

54 Oulun yliopiston ylioppilaskunta 61 årsfeststream – 27.2.2021 

Uleåborgs universitets studentkår (OYY) firar sin 61:a årsfest virtuellt den 27 februari. Anmälningen för 

inbjudna gäster var öppen fram till 15.2, men även senare är det möjlighet att anmäla sig till festen. Mer 

information hittas i inbjudan.  

Detta är inte ett evenemang som innefattas av rådande principer för representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i OYY:s 61:a årsfest. 

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Karlsson samt styrelsemedlemmarna Akantu, Wilson och Lundström 

deltar i OYY:s årsfest den 27.2.2021.  

55 Noviums 13 årsfest – 19.3.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Studerandekåren Novium firar sin 13:e årsfest fredagen den 19 mars, virtuellt på Discord. Temat för festen 

är ”classy casino”.  Mer information hittas på årsfestens Facebook-evenemang. 

Detta är ett evenemang som ÅAS bör skicka representation till.  

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Noviums 13:e årsfest. 

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Grönholm och Liewendahl deltar i Noviums årsfest 

den 19.3.2021. 

56 Övriga ärenden 

SO Karlsson: Styrelsen har sinsemellan beslutat vilka som fungerar som utskottens kontaktpersoner: 

Styrelsemedlem Akantu: evenemangsutskottet 

Styrelsemedlem Grönholm: jämställdhetsutskottet 

Styrelsemedlem Wilson: miljöutskottet 

SO Karlsson: Ansökningstiden för uppdraget som Errores chefredaktör förlängs till den 28.2.2021. 

57 Mötets avslutande 

 

SO Karlsson avslutar mötet kl. 10.10.
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Vid protokollet den 18.2, 

 

 

SO Karlsson                  GS Öberg 
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