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Styrelsemöte 01/22 | Protokoll

Tid:   torsdag 13.1.2022 klockan 9:00 

Plats:   Kårens vind, Åbo samt via zoom.

Kallade:  SO Veera Granroth 
VO Erik Östman 
Styrelsemedlem Andersson 
Styrelsemedlem Djupsund 
Styrelsemedlem Lahtinen  
Styrelsemedlem Pakarinen 
Styrelsemedlem Sjöskog 
Styrelsemedlem Tommos  
 

Övriga kallade: GS Jasmin Öberg 
SOM Petra Lindblad 
KOM Mari Frelander 
SEÅ Sandra Häggkvist 
SEV Amanda Ehn 

1 Mötets öppnande 

SO Granroth öppnar mötet kl. 9.04. 

2 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. 

3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

Administrativa ärenden 

4 Styrelsens uppdelning av ansvarsområden 2022 

Föredragande: SO Granroth 

Vid fullmäktigemöte 07/21 fastställde fullmäktige styrelsens ansvarsområden enligt följande:  

• Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i Åbo (4) är indelade enligt följande:  

• Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden)  

• Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer)  

• Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella 

ärenden, företagssamarbete),  

• Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet),  

• Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i Vasa (3) är följande:  

• Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet)  
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• Högskolepolitik (studierelaterade ärenden)  

• Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer),  

• Internationella ärenden  

• Kommunikation  

• Företagssamarbete  

Fullmäktige har på sitt möte 07/21 valt Veera Granroth till styrelseordförande, Erik Östman till vice 

ordförande samt Axel Pakarinen, Emma Andersson, Esther Djupsund, Lina Sjöskog, Rudolf Tommos och 

Adam Lahtinen till styrelsemedlemmar.  

Styrelsens ansvarsområden ska nu fördelas mellan vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar enligt 

ovanstående modell.  

Förslag: Styrelsen fördelar ansvarområdena sinsemellan.  

Beslut: Styrelsen beslutade att fördela ansvarsområden enlgit följande; 

• Erik Östman: Högskolepolitik (nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo 

• Emma Andersson: Socialpolitik (nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo 

• Esther Djupsund: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och 

gulnäbbsverksamhet), Åbo 

• Rudolf Tommos: Internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbete, Åbo 

• Axel Pakarinen: Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och företagssamarbete, Vasa 

• Adam Lahtinen: Studentkultur (evenemang, specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet) 

och internationella ärenden, Vasa 

• Lina Sjöskog: Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer) och kommunikation, Vasa. 

5 Personalärende - GS Öbergs anhållan om tjänstledighet 

Bilaga 1 – GS Öbergs anhållan om tjänstledighet 
Föredragande: SO Granroth 

Sekreterare för punkten: SOM Lindblad  
 

GS Öberg har anhållit om tjänstledighet i 12 månader för 1.3.2022-15.3.2023. 

Anhållan om tjänstledighet finns som bilaga. Styrelsen behöver nu ta ställning till att bevilja tjänstledighet 

åt GS Öberg för den ombedda perioden.  

Förslag: Styrelsen beslutar att bevilja GS Öberg tjänstledighet för tiden 1.3.2022-15.3.2023, samt att 

öppna upp ansökan för en vikarierande generalsekreterare för ovanstående period. 

Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja GS Öberg tjänstledighet för tiden 1.3.2022-15.3.2023, samt att 

öppna upp ansökan för en vikarierande generalsekreterare för ovanstående period.  
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6 Fastställande av principer för ÅAS representation för år 2022 

Föredragande: SO Granroth 

För att jämlikt och inom budgetramarna kunna sköta ÅAS representation bör styrelsen godkänna principer 

för representation för år 2022. 

Tidigare år har representationsprinciperna fastställts enligt följande: 

Styrelsen, fullmäktigeordförande, verkställande direktören samt generalsekreteraren representerar 

Studentkåren. Vid undantagsfall kan styrelsen bestämma att någon annan representerar Studentkåren. 

Huvudprincipen vid årsfestdeltagande är att ÅAS betalar en hel årsfestavgift. Ifall flera av ovannämnda 

personer deltar kan de representera ÅAS men kostnader ersätts för fler än en deltagare bara ifall styrelsen 

specifikt beslutar så. Studentkåren betalar inte sillfrukostavgifter ifall de inte ingår i årsfestavgiften. 

Resekostnaderna betalas enligt billigaste färdmedel och logialternativ, om sistnämnda inte kan ordnas av 

deltagaren själv. 

ÅAS deltar varje år i följande årsfester; AUS, HUS, Justus, JYY, Novium, SHS, SSHV, Trey, TUO, TYY, Vamok 

och VYY. ÅAS deltar även i andra studentkårers fester på 1-, 5- och 10-årsjubileum. 

ÅAS deltar även i specialföreningars årsfester då de firar 1-, 5- eller 10-årsjubileum och då ersätts hela 

representationskostnaden. När styrelsemedlemmar deltar i någon av följande årsfester ersätts en 

deltagaravgift: Stubi, Justus, Politivas, Finlands svenska lärarstuderandes förening (FSLF), SF, MK, KK, HF, 

TSF samt de egna nationernas årsfester. På dessa årsfester deltar styrelsen i mån av möjlighet. Som 

årsfestgåva ges 10,00 euro till ett av styrelsen bestämt mål på alla årsfester som ÅAS representerar på. 

I budgeten för år 2022 finns det 4 000,00 euro reserverat för representation (konto 3610). I denna 

budgetpost inkluderas såväl årsfester, resor till årsfester som gåvor. Delvis även annan representation 

(fullmäktigeordförandes representation, mötesservering på möten, uppvaktning vid pensionering, 

födelsedagar, kondoleanser etc.) hör till denna budgetpost. 

Förslag:    Styrelsen beslutar att godkänna principer för ÅAS representation enligt föredragning. 

Styrelsen beslutar även att årsfestgåvor doneras till välgörande ändamål. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

7 Fastställande av principer för intressesektorns penningrörelse år 2022 

Föredragande: GS Öberg 

Fullmäktige, styrelsen, ekonomidirektionen samt tjänstemän med ansvar för ekonomisk administration 

ansvarar för ÅAS ekonomi. ÅAS medlemsavgift får inte användas till andra utgifter än de som förorsakas 

av verksamhet som företas i syfte att förverkliga ÅAS mål. Ekonomiska beslut kan endast fattas av ÅAS 

förvaltande organ om dessa inte uttryckligen överfört denna rätt på utskott eller tjänsteinnehavare.  
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Intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser godkänner generalsekreteraren enligt principer 

fastställda av styrelsen. Utgifter som berör generalsekreteraren godkänner styrelseordförande. Räkningar 

ska vara sammankopplade med studentkårens verksamhet, sakliga samt godkännbara enligt gällande 

beslut. Resekostnader godkänns enligt styrelsens beslut, som för år 2022 fastställs genom resereglemente 

för förtroendevalda. 

Förslag:  Styrelsen beslutar att ÅAS generalsekreterare kan godkänna intressesektorns räkningar och 

betalningsförpliktelser upp till 5000 euro när det gäller regelbundna löpande utgifter samt större summor 

om dessa förorsakats av förpliktelser som ÅAS har genom lag eller tidigare beslut av styrelse eller 

fullmäktige. Styrelsen skall föredra sådana utgifter för verksamheten som inte budgeterats i samband med 

preciseringen av verksamhetsplanen och är större än 50 euro till styrelsemötet. Inköp av alla slag av 

styrelsemedlem eller av ÅAS anställd eller till organisationen genom uppdrag anknuten person ska alltid 

meddelas till och godkännas av generalsekreteraren i förväg. Styrelsen beslutar också att styrelsen utan 

ett skilt styrelsebeslut kan skicka högst tre representanter till FSF:s sektorträffar.    

Beslut: I enlighet med förslag. 

8 Resereglemente för förtroendevalda 

Bilaga 2 – Resereglemente för förtroendevalda 
Föredragande: GS Öberg 

I sitt uppdrag reser styrelsen och andra förtroendevalda en del. Styrelsen bör anteckna ett resereglemente 

för förtroendevalda till kännedom för att tydliggöra praxis vid ersättande av resa.  

Förslag: Styrelsen antecknar resereglemente för förtroendevalda till kännedom i enlighet med bilagan. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

9 Beställning av skjortor med ÅAS och Kårkaféerna logo för styrelse och ny personal  

Föredragande: SO Granroth 

För att vara synliga på campus i sina uppgifter har ÅAS styrelse och personal tidigare år införskaffat 

collegetröjor och t-skjortor med ÅAS logo på dem. Kårkaféernas logo har de senaste åren också funnits på 

skjortorna. 

Kläderna beställs från Turun Textiilipaino, Åbo. Collegetröjor och t-skjortor beställs till hela styrelsen. 

Logoskjortor beställs samtidigt åt personal som inte ännu har det. I år innefattar detta SEÅ Sandra 

Häggkvist. 

Förslag: Styrelsen beslutar att beställa skjortor med ÅAS och Kårkaféerna logo åt styrelsen och SEÅ 

Häggkvist. Kostnaderna tas från budgetposten för PR- och marknadsföring, och GS & SO & VO 

befullmäktigas att tillsammans godkänna offerten från Turun Tekstiilipaino då den inkommer.  
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Beslut: I enlighet med förslag. 

10 Specialföreningsutbildning, arvodering  

Föredragande: SO Granroth  

Studentkåren ordnar specialföreningsutbildning den 27 januari via Zoom. För att möjliggöra en så bra 

specialföreningsutbildning som möjligt, kan utomstående arvoderas för att hjälpa till med vissa av 

utbildningarna.   

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna specialföreningsutbildningen den 27 januari via Zoom, samt 

befullmäktiga GS Öberg och SO Granroth att besluta om eventuella arvoden som bör betalas med orsak 

av utbildningen.  

Beslut: I enlighet med förslag. 

11 Val av suppleant till OVVS styrelse  

Föredragande: VO Granroth  

ÅAS är medlem i OVVS och behöver nu välja en ny suppleant till OVVS för kommande 

mandatperiod. Suppleanten väljs bland ÅAS styrelsemedlemmar. 

Förslag: Styrelsen väljer en suppleant till OVVS styrelse för den kommande mandatperioden.  

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Adam Lahtinen till suppleant för Lina Sjöskog, till OVVS. 

 Studentkultur 

12 Arrangerandet av ÅAS 103-årsfest   

Föredragande: SO Granroth   

ÅAS årsfestkommitté har följt med det rådande läget, och kommit fram till att ÅAS 103 årsfest den 19. 

februari 2022 inte kan ordnas. ÅAS årsfestkommitté anser att det inte är möjligt att ordna årsfesten på 

ett säkert och ansvarsfullt sätt i det rådande läget. ÅAS årsfestkommitténs rekommendation är att 

årsfesten inhiberas eller flyttas till hösten.   

Förslag: Styrelsen beslutar om arrangerandet av ÅAS 103-årsfest.  

Styrelsen diskuterar ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att ÅAS 103 årsfest inte ordnas den 19. Februari 2022, samt att utreda 

möjligheten att istället ordna årsfesten i Åbo under hösten 2022. 

13 Arrangerandet av Fastlaskiainen 2022    

Föredragande: SO Granroth  
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Att ordna ett offentligt evenemang och samla en större mängd människor går emot myndigheternas 

rekommendationer för tillfället. Eftersom det inte är möjligt att garantera att restriktionerna vore bättre 

då Fastlaskiainen skulle ordnas, behöver styrelsen avboka det fysiska evenemanget.   

Förslag: Styrelsen fattar beslut om att Fastlaskiainen firas på distans under året 2022 i enlighet med 

rekommendationerna, eller alternativt att evenemanget inhiberas.  

Styrelsen diskuterar ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att Fastlaskiainen 2022 uppmärksammas på distans. 

14 Errores chefredaktör 2022 

Föredragande: SO Granroth 

Studentkåren utger årligen tidningen Errores S:tae Valpurgis den 30 april. För att handha 

sammanställande och utgivning av Errores väljer styrelsen en chefredaktör som tillsammans med 

redaktörerna bildar Errores’ redaktion. Redaktörerna utses på chefredaktörens förslag av kårstyrelsen. 

Enligt reglemente för Errores så utgörs redaktionens arvode det eventuella överskott Errores enligt 

styrelsen fastställt bokslut inbringat. Fördelningen av vinsten utbetalas på av chefredaktören å 

redaktionens vägnar uppgjort förslag. 

Förslag: Styrelsen beslutar utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2022. Sökande kan 

skicka sin intresseanmälan per e-post till kansli@studentkaren.fi. Ansökningstiden tar slut på onsdag 23.2 

kl 15.00. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

Inbjudningar 

15 Vocalis födelsedagsfest den 25.1.22  

Föredragande: SO Granroth  

Vocalis firar sitt 13:de verksamhetsår den 25.1 i Q-talo. De ordnar dock årsfest bara vart femte år och 

bjuder därför in två representanter från ÅAS att delta i sin sitz där de firar den nyblivna tonårs-förening. 

Anmälningsblanketten hittas här: https://annahelin.blankett.fi/form/12492  

Sista dagen för anmälningar är 13.1. Anmälan är bindande och Vocalis följer myndigheternas 

coronarestriktioner. Två representantplatser per förening är reserverade. Det ordnas eventuellt också en 

efterfest dit andra än sitzdeltagare är välkomna.  

Vocalis har den 10.1 meddelat att evenemanget ställs in och ordnas vid ett senare skede.  

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att Vocalis födelsedagsfest den 25.1.2022 blivit inhiberad.  

mailto:kansli@studentkaren.fi
https://annahelin.blankett.fi/form/12492
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Beslut: I enlighet med förslag. 

16  SHS 113. årsfest 24.2.2022  

Föredragande: SO Granroth  

Svenska Handelshögskolans Studentkår firar traditionsenligt sin årsfest torsdagen den 24 februari på 

årsdagen för näringsfrihetens införande i Finland.  

Inbjudan gäller personer, och supékortet kostar 120€/person  

På grund av det rådande pandemiläget skickas anmälnings- samt betalningsinformation vid ett senare 

tillfälle.  

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att SHS planerar att fira årsfest den 24.2.2022, samt beslutar 

att fatta beslut om deltagande i ett senare skede. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

17 Save the date: Novium XIV årsfest den 18.3.2022  

Fördragande: SO Granroth 

Studerandekåren Novium har inkommit med ett Save the date, för deras XIV årsfest den 18.3.2022. 

Årsfesten går av stapeln i Vasa detta år.   

Mer information kommer inom kort och all information publiceras även i Facebook 

evenemanget:    https://fb.me/e/1lbITmKez  

Förslag: Styrelsens antecknar Noviums ”Save the date”-inbjudan till kännedom, samt beslutar att fatta 

beslut om deltagande i ett senare skede. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

18 JYY 88.årsfest 26.3.2022  

Föredragande: SO Granroth  

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta firar sin 88:e årsfest den 26 mars. Festligheterna börjar i 

universitetets mötesrum Lyhty kl. 15, och banketten serveras efter det i restaurang Ilokilpi. Efterfest 

ordnas i Ilokilpli Venue. Sillfrukost ordnas i restaurang Ilokilpi, söndagen den 27 mars, och efter sillfrukost 

kan man åka och bada bastu.   

Sista dagen för anmälan är den 27 februari, och priset för deltagande är 95€ per person.  

Förslag: Styrelsen fattar beslut om deltagande på JYY:s 88.årsfest. 

Detta är en årsfest ÅAS bör skicka representation till. 

Styrelsemedlemmarna Andersson och Östman är intresserad av att delta i årsfesten.  

https://fb.me/e/1lbITmKez
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Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Andersson och Östman deltar i JYY:s årsfest den 

26.3, samt att ÅAS ersätter kostnaden för en deltagaravgift. 

19 Övriga ärenden 

Styrelsemedlem Djupsund har fått frågor från föreningar, om hur de ska göra med beviljade projektmedel 

som de pga covid-19 inte kunnat använda till det ansökta ändamålet. Styrelsen konstaterar att 

föreningarna får använda medlen till andra ändamål, men ändå måste redovisa för användningen. 

FSF har skickat ut en enkät om riksdagsval, som ÅAS bör svara på innan deadline den 17.1. 

20 Mötets avslutande 

SO Granroth avslutar mötet kl. 10.17. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – GS Öbergs anhållan om tjänstledighet 
Bilaga 2 – Resereglemente för förtroendevalda 
 

Vid protokollet, 

Justerat 13.1.2022      SO Granroth         GS Öberg 
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