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Styrelsemöte 08/21 | Protokoll

Tid:   torsdag 15.4.2021 klockan 9:00 

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 

106 Mötets öppnande 

SO Karlsson öppnar mötet kl. 9.04. 

107 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 beslutför.  

108 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan.  

109 Meddelanden 

TI, 6 APRIL 
Vappen möte / Julia & Lukas 
Tisdagskaffe 
Planeringsmöte VL samarbete/ SO & GS & KOM & 
Emma 
Möte med SF om debattpanel/ Åbo styrelse  
Kopolive/ Niklas & VO & Petra 
Seksmyy möte/ SO 
Möte om lycklighetskampanjen/ Julia & Niklas 
Planera vappen med FSLF och Politivas/ Julia 
&Niklas 

ONS, 7 APRIL 
FSF förenings- och kultur sektorträff/ Julia & 
Lukas 
Kommunikationsmöte 
Möte med Vasa stad/ Niklas & Julia & Joonas 
Sopo live/ Niklas & Axel 

FSF: Kvalitetssäkring ur UKM:s synvinkel med 
Birgitta Vuorinen / Petra 
Möte med miljöutskottet och BUP/ Axel 
ÅA auditerings kick-off/ Petra 

TO, 8 APRIL 
FSF GS kaffe/ GS 
Studiestad Åbo styrgruppsmöte/ SO 
VERNA startmöte/ Axel & Julia & Petra & VO & 
Lukas & Emma 
Möte med VYY & ÅAS/ Niklas & Julia 
Möte om valpanel med OVVS/ Niklas 
Toimeentuloselvitystapaaminen/ GS & Petra 

FRE, 9 APRIL 
Sitra: Millä hinnalla? Publiceringstilfälle/ VO & 
Petra 
FSF SO-kaffe/ SO 
Examensstadga diskussion/ VO & Lukas & Petra 



Styrelsemöte 08/21 | Protokoll 

15.4.2021 

   2 

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

  +358 2 215 4650 

Robust 24/ SO 
Fredagskaffe 

MÅ, 12 APRIL 
Styrelsekaffe 
Personalkaffe 
Rektors ledningsråd/ SO 
IB-möte 
Möte med SF/ Åbo styrelse 
Möte med Vasa stad/ Niklas & Julia 
Möte med VYY/ Julia & Niklas 

TI, 13 APRIL 
SHVS välmående webinarium/ Niklas & Axel & 
Petra 
Tisdagskaffe 
Vanhankaupungin kehittäminen ja 
opiskelijayhteistyö/ SO & GS 
FSF träff för trakasseriombud/ Petra & SEÅ 
Planering vappen med FSLF och Politivas/ Julia & 
Niklas 

Möte med Ronja från jämställdhetsutskottet/ 
Niklas 

ONS, 14 APRIL 
Kommunikationsmöte 
Rektorslunch-möte med Heidi Backman 
Styrelsens aftonskola 
Arbetarskyddskomissioner ASK-möte/ Petra 
FSF kommunikationslive/ KOM 
FSF GS eftermiddag/ GS 
Sopolive/ Axel 
Möte med Camilla FSF/ Styrelse 

TO, 15 APRIL 
Styrelsemöte 
Möte med Kårkurator Silja/ Styrelse 
WP webinarium/ KOM 
Valutskottsmöte/ Petra & FO 

 
 

 

Administrativa ärenden 

110 Finansiering för genomförandet av Studentkårers utkomstundersökning 

Föredragande: GS Öberg 

Bordlagt ärende från 4/21 

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

utkomstundersökning. 

Ny information av undersökningen har inkommit, ingen moms betalas och ÅAS och TYY har beviljats 

ekonomiskt understöd av Studiestad Åbo, vilket gör att medlen budgeterade år 2020 räcker väl för att 

täcka kostnaderna. 

Beslut: Styrelsen antecknade till kännedom att Studiestad Åbo beviljat understöd för studenternas 

utkomstundersökning, och att mer pengar inte behöver budgeteras för ändamålet  

111  Utdelning av Ros istället för ris    

Bilaga 1 – Nomineringar för ros istället för ris 2021  

Bilaga 2 – Förslag på mottagare för ros istället för ris 2021  

Föredragande: SO Karlsson   

Nomineringstiden för Ros istället för ris fastställdes på styrelsemöte 6/21. 

Nomineringstiden började den 22 mars och utgick den 13 april. 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 6/21 godkänt att 100,00 euro reserveras för detta ändamål.   

Förslag: Styrelsen beslutar tilldela priset Ros istället för ris enligt förslaget i bilaga 2. Recipienterna av 

rosorna publiceras som ett pressmeddelande.   

Beslut: Styrelsen beslutade att tilldela priset Ros istället för ris enligt SO Karlssons förslag, samt att 

recipienterna av rosorna publiceras som ett pressmeddelande.   

Högskolepolitiska ärenden 

112 Kandidater till SHVS:s koordinationsgrupp för psykisk hälsa  

Föredragande: Styrelsemedlem Wilson  

"SHVS kommer att starta ett projekt för främjande av psykisk hälsa för vars förberedelse och lansering en 

koordinationsgrupp kommer att inrättas. Projektet för psykiskt hälsofrämjande kommer att skapa 

nationellt övervakat och samordnat men lokalt genomfört långsiktigt arbete för att främja mental hälsa.  

Det är viktigt att öka nationell medvetenhet om behovet av att främja mental hälsa och att sträva efter 

att öka högskolans förmåga att främja välbefinnande och mental hälsa genom sina egna aktiviteter. Syftet 

är att fokusera på psykiskt hälsofrämjande och förebyggande av psykiska störningar så att färre 

universitetsstudenter har ett behov av att använda psykiatriska tjänster i framtiden. "  



Styrelsemöte 08/21 | Protokoll 

15.4.2021 

   4 

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

  +358 2 215 4650 

Till gruppen har också FSF, SAMOK, Unifi och Arene visat intresse att delta. Nyyti ry och UKM är även 

intresserade av projektet.  

Vad? SHVS koordinationsgrupps mandatperiod är ett år. De nominerade medlemmarna förbinder sig att 

tjäna som medlemmar i gruppen under mandatperioden. Gruppens första möte kommer att hållas 

preliminärt i maj 2021.   

Till vem? Studentföreningar uppmanas att nominera medlemmar till totalt fyra positioner i 

samordningsgruppen, dvs. två (2) ordinarie medlemmar och två (2) suppleanter.  

När? FSF öppnar ansökan för koordinationsgruppen den 31 mars. Studentföreningar uppmanas att 

nominera medlemmar senast den 21 april. Onsdag 21.4. därefter presenterar FSF: s socialpolitiska sektor 

valda medlemmar av studentkårer för FSFs styrelse, som godkänner förslaget. Presentationen tar hänsyn 

till t.ex. könsfördelning och studentförbundens representativitet.  

Förslag: Styrelsen nominerar en eller flera personer till SHVS koordinationsgrupp.  

VO Granroth ställer sig till förfogande.  

Beslut: Styrelsen nominerade VO Granroth till SHVS koordinationsgrupp. 

113 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.  

På sitt möte 4/21 beslöt styrelsen att André La Face väljs till studentrepresentant i gruppen och att Emma 

Lundström och Veera Granroth representetrar kårstyrelsen. På sitt möte 6/21 valde styrelsen Linda 
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Ilolander till studentrepresentant. På sitt möte 7/21 beslutade styrelsen att slopa de fakultetsspecifika 

kraven. 

Förslag: Styrelsen väljer två studentrepresentanter till studerandeforum för arbetsforum. 

SOM Lindblad berättar att inga intresseanmälningar inkommit. 

Beslut: Styrelsen beslutade att förlänga ansökningstiden till studerandeforum för arbetsforum till 

28.4.2021. 

Studentkultur 

114 Framförandet av Wappen-tal i Turun Wappuradio  

 Föredragande: SO Karlsson  

Turun Wappuradio har kontaktat SO Karlsson 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 Karlsson har tackat ja till erbjudandet.  

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

styrelseordförande i Turun Wappuradios radiosändning den 30.4.2021.  

Beslut: I enlighet med förslag. 

115 Övriga ärenden 

116 Mötets avslutande 

 

SO Karlsson avslutar mötet kl. 9.22. 

 

 

Vid protokollet         SO Karlsson         GS Öberg 

Justerat 15.4.2021 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Nomineringar för ros istället för ris 2021  

Bilaga 2 – Förslag på mottagare för ros istället för ris 2021  
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