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Tid:

torsdag 29.4.2021 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

118 Mötets öppnande
SO Karlsson öppnar mötet kl. 9.04.
119 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (Förvaltningsinstruktion, 31 §)
Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.
120 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes som sådan.
121 Meddelanden
FRE 16, APRIL
ÅAS kaffestund
Y-liike kuntavaalitapaaminen/ Niklas & Axel
OKM-hankkeiden ohjausryhmä möte/ Lukas
Möte med Vasa stad och VYY om kampanjen/
Niklas
Möte med NK ordförande/ Julia
Ordförandemöte i Vasa/ Julia

MÅ, 19 APRIL
Valutskotts intervjuer/ Petra
Styrelsekaffe
Personalkaffe
Möte om Stuvf
IB-möte
Möte ÅAS & Arbetsforum
Utredningsmöte (FPV) / Petra
Möte om Study in Turku/ SO
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Möte med VYY/ Julia & Niklas
Jämställdhetsutskottets första möte/ Niklas

TI, 20 APRIL
Valutskottets intervjuer/ Petra
Tisdagskaffe
Möte om utlåtande till tillgänglighetsplan/ VO
Europaforum-möte/ SO & Emma

ONS, 21 APRIL
Valutskottets intervjuer/ Petra
SHVS Åbo hälsoarbetsgrupps konstituerande
möte/ Petra & Axel
LG möte
Extra IB-möte
Krisledningsgruppsmöte/ GS
ÅAA årsmöte/ SO & GS
Robust 24/ SO
Sopolive/ Niklas & Axel
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Wappenmöte med Åbo stad mfl. / GS & Lukas
Debattpanel i Åbo

TI, 27 APRIL
Tisdagskaffe
Möte med VYY/ Julia & Niklas
Yle inspelning/ SO
SHVS Arbetshälsogrupp Vasa/ Niklas
Språkutbildning med Jane Winberg
SÅP 3/21
Miljöutskottets möte/ Axel
FSF kv/kopo små kompetenshelheter info/ Petra

TO, 22 APRIL
Kommunikationsmöte
Möte med studiepsykolog Klara/ Petra
BI Book möte/ GS
Valutskottsmöte/ Petra
ED-möte
SEKSMYY möte/ Styrelsen
Turotutbildning/ Julia & Lukas

ONS, 28 APRIL
Kommunikationsmöte
Krisledningsgruppsmöte/ GS
Personalmöte
AW
Blodgivning i Åbo
VERNA webinarium om hållbara studievanor/ VO

FRE, 23 APRIL
Möte med Vasa Stad/ Julia & Niklas
Presidiemöte
FSF SO-kaffe
Utrymmesinfo till föreningar
Träff med studentrepresentanterna i ÅAstyrelsen
Första hjälpen kurs/ Petra & GS
Europaforum/ Emma &

TO, 29 APRIL

MÅ, 26 APRIL
Styrelsekaffe
Personalkaffe
IB-möte
Karvi Webinarium: Kuulunko mä? / VO
Planera Wappen med FSLF och Politivas/ Julia

Styrelsemöte
Diskussion om Digivisio 2030
LG möte
FMG aftonskola 4/21
Jaxuhaleista konkretiaan webinarium/ VO
Dela ut goodiebags för wappen/ Julia

Administrativa ärenden
122 Utdelning av specialföreningsmedel 2021
Bilaga 1- Specialföreningsmedlets resultat
Föredragande: Styrelsemedlem Akantu och Liewendahl
Styrelsen lediganslog specialföreningsmedel på sitt 05/21 möte.
Inom utsatt tid kom det in 45 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 2021 enligt den presenterade utdelningsmetoden i
bilagorna. Föreningar som inte fyllt i alla krav uppmanas att fixa kraven för att få understödet.
Beslut: Styrelsen beslutade om utdelning av specialföreningsmedel 2021, enligt förslag. Föreningar som
inte uppfyllt alla krav uppmanas att åtgärda detta för att få understödet. För att få understödet bör
föreningarna fakturera ÅAS på den beviljade summan.
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123 Utdelning av projektmedel 2021
Bilaga 2 – Projektmedlets resultat
Föredragande: Styrelsemedlem Akantu och Liewendahl
Styrelsen lediganslog projektmedel 2021 på sitt 05/21 möte med följande kriterier:
Projekt som främjar kårgemenskap.
Projekt som främjar hållbar utveckling.
Projekt som främjar välmående.
Projekt som främjar föreningens verksamhet.
Projekt som främjar ÅAS mål och verksamhet.
Projekt som främjar tillgänglighet.
Inom utsatt tid kom det in 23 ansökningar och styrelsemedlem Akantu och Liewendahl 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.
Beslut: Styrelsen beslutade om utdelning av projektmedel 2021, enligt förslag. För att få understödet bör
föreningarna fakturera ÅAS på den beviljade summan.
124 Beställning av gulnäbbsmärket 2021
Bilaga 3 – Gulnäbbsmärket 2021 – Utgifter och intäkter
Föredragande: KOM Saloniemi
De senaste åren har 500 stycken gulnäbbsmärken beställts från Merkillinen. Halarmärken uppskattas
kosta 300 euro, enligt Merkillinens prislista. Frakten uppskattas vara ca. 10 euro per adress (Åbo och
Vasa). KOM Saloniemi designar märket och styrelsen, om de så önskar, ger sina kommentarer om
designen före märken beställs. Märkena betalas från budgetposten 3756 ”Pr/marknadsföring”.
Förslag: Styrelsen reserverar

350

euro

för

gulnäbbsmärket

2021. Styrelsen

befullmäktigar

generalsekreteraren och kommunikatören att beställa halarmärken. Märkena betalas från budgetposten
3756 ”Pr/marknadsföring”.
Beslut: I enlighet med förslag.
125 Tryck av Kårenitguiden och Guide for International Students
Föredragande: KOM Saloniemi
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Över sommaren låter ÅAS trycka en ny upplaga av Kårenitguiden som bland annat postas hem till alla nya
studerande. Också Guide for International Students ska tryckas upp och distribueras till nya
internationella studerande under läsåret. I nuläget vet föredragande inte hur många exemplar av vardera
publikationen som behövs. Guiderna betalas från budgetposten 3755.
Förslag: Styrelsen befullmäktigar generalsekreteraren och kommunikatören att beställa tryck av guiderna,
samt att uppdatera guiderna enligt behov. Guiderna betalas från budgetposten 3755 ”Övriga
publikationer”.
Tidigare år har kostnaderna för publikationerna uppgått till 1 070 euro + moms, i år kommer kostnaden
bli aningen högre då fler Kårenitguider behövs och även International Guides kommer att beställas.
Kostnaderna uppskattas att bli upp till 2 000 euro.
Beslut: Styrelsen befullmäktigade generalsekreteraren och kommunikatören att beställa tryck av
guiderna, samt att uppdatera guiderna enligt behov. Kostnaderna tas från budgetposten 3755 ”Övriga
publikationer”.
126

Val av tryckerioffert för Kårkalendern
Bilaga 4 – Tryckeriofferter
Föredragande: KOM Saloniemi
Offertförfrågningar har skickats till sju olika tryckerier utgående från Kårkalenderns utseende ifjol.
Prisförfrågan för 3 000 st., 4 olika framsidespärmar, ca. 180 sidor samt frakt till två adresser i Åbo och en
adress i Vasa. Tryck av Kårkalendern betalas från budgetposten för Kårkalendern.
Förslag: Styrelsen väljer att trycka 3 000 st. kalendrar. Styrelsen väljer tryckeriet för Kårkalendern 2021–
2022. Styrelsen befullmäktigar generalsekretaren och kommunikatören att beställa tryck av kalendern.
Tryck av Kårkalendern betalas från budgetposten 3741 ”Kostnader för Kårkalendern”.
Beslut: Styrelsen beslutade att 3 000 st Kårkalendrar beställs, och befullmäktigade generalsekreteraren
och kommunikatören att beställa kalendrarna från det tryckeriet som inkommer med den billigaste
offerten. Kostnaderna tas från budgetposten ”kostnader för Kårkalendern”.

Högskolepolitiska ärenden
127 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.
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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 representerar kårstyrelsen. På sitt möte 6/21 valde styrelsen Linda
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 at inga intresseanmälningar inkommit. Det är ändamålsenligt att gruppen kommer
igång med arbetet.
Beslut: Styrelsen beslutade att inte förlänga ansökningstiden för studentrepresentant till Arbetsforum,
utan att eventuellt söka fler medlemmar på hösten.

Studentkultur
128 Pris till kampanjen #hissahalaren
Föredragande: Styrelsemedlem Akantu och Liewendahl
Åbo Akademis Studentkår har med de andra studentkårerna i Finland organiserat en gemensam kampanj
i samband med firandet av wappen. Kampanjen går ut på att hänga upp sin halare och tagga sin
studentkår. I slutet av kampanjen lottas det ut ett pris bland de som deltagit. Priset är ett par Sony WH1000XM3-Bluetooth-brusreducerande hörlurar. För att ÅAS medlemmar ska kunna delta i utlottningen så
bidrar ÅAS, likt som alla andra studentkårer, med 20 euro till införskaffning av hörlurarna.
Förslag: Styrelsen beslutar om att bidra med 20 euro till tävlingen för kampanjen #hissahalaren2021 så
att även ÅAS medlemmar kan delta i utlottningen. Medlet föreslås tas från styrelsens projektmedel.
Beslut: I enlighet med förslag.
129 Kampanj i Vasa - Världens lyckligaste studerande
Föredragande: Styrelsemedlem Grönholm och Liewendahl
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Den 26 april 2021 lanserade initiativtagarna ÅAS och VYY kampanjen Världens lyckligaste studerande som
pågår till årets slut. I kampanjen medverkar alla student- och studerandekårer och några föreningar från
alla universitet och högskolor i Vasa. Kampanjen tar fasta vid Vasa Stads kampanj om att bli världens
lyckligaste stad, och staden är även med och stödjer denna kampanj. Kampanjens syfte är att öka
studerandes välmående och att bli världens lyckligaste studerande i världens lyckligaste land. Under
kampanjen ordnas olika evenemang, händelser och utmaningar som tangerar kampanjens huvudteman
motion, hälsa och lycka.
Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att kampanjen har lanserats den 26 april 2021 och följer upp
hur kampanjen går under årets gång.
Beslut: I enlighet med förslag.

Inbjudningar
130 HumF vid SU: Valborgslunch 30.4.2021
Föredragande: GS Öberg
Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet ordnar sin traditionella Valborgslunch fredagen den
30 april, via Zoom. Under lunchen kommer det bli tal, sång, skålar, utdelning av föreningens stipendier,
samt mingel. Evenemanget är gratis, och sista dagen att anmäla sig är den 28 april.
Förslag: Styrelsen deltar inte i HumF:s Valborgslunch, men skickar dem en hälsning och tackar för
inbjudan.
Beslut: I enlighet med förslag.
131 Åbo Slott: Vanitas-utställning 23.4.2021-29.5.2022
Föredragande: GS Öberg
En ny utställning har öppnats i Åbo slott. Utställningen heter Vanitas och finns till påseende under
tidsperioden 23.4.2021-29.5.2022.
Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att en ny utställning öppnat i Åbo slott.
Beslut: I enlighet med förslag.
132 Övriga ärenden
Styrelsen diskuterar valet av årsfestmarskalk, och kommer fram till att uppdraget lediganslås på nästa
möte.
Styrelsemedlem Wilson meddelar att miljöutskottet har fått en ny medlem.

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

6

Styrelsemöte 09/21 | Protokoll
29.4.2021

133 Mötets avslutande

SO Karlsson avslutar mötet kl. 9.57.

Bilagor
Bilaga 1- Specialföreningsmedlets resultat
Bilaga 2 – Projektmedlets resultat
Bilaga 3 – Gulnäbbsmärket 2021 – Utgifter och intäkter
Bilaga 4 – Tryckeriofferter

Vid protokollet:

SO Karlsson

GS Öberg

Justerat, 29.4.2021

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

7

