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Styrelsemöte 02/22 | Protokoll

Tid:   torsdag 27.1.2022 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 

21 Mötets öppnande 

SO Granroth öppnar mötet kl. 9.06. 

22 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. 

23 Fastställande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade att tillägga ärende ”Beslut om beställande av halarmärken till Fastlaskiainen”, som 

punkt 33. Där påföljande punkters numrering ändras. 

24 Meddelanden 

FRE 14, JAN. 
Möte med SHVS/ Petra 
Möte om TYS, med ÅA personal/ GS 
Safe space-utbildning med Olivia Frank 

MÅ, 17 JAN. 
Möte med ÅA-personal/ SEÅ & Petra 
Rektors ledningsråd/ SO 

TI, 18 JAN. 
Rundvandring på Geologicum 
Möte med Tom Lehmus, Viking Line/ GS & SO & 
Rudolf 
VOAS skolning & möte/ Axel 
Möte om ÅAS bokslut/ GS & VD 

ONS, 19 JAN. 
Möte med Ari Ahokas/ GS & SO& SEÅ & Esther 
Arbetshandledning via Mehiläinen/ 
Intressepersonal 

TO, 20 JAN. 
Träff med Anna från SHVS/ Petra 
Åbo SHVS hälsoarbetsgrupp/ Petra & Emma 
Safe space-utbildning vol 2 
Kollegiets intervju för rektorskandidater 
ED-möte 

FRE, 21 JAN. 
Styrelsekaffe 
Krisledningsgruppens möte/ GS & Axel 
Sektorträff med studentkultur 
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MÅ, 24 JAN. 
Måndagskaffe 
Styrelsekaffe 
Möte med ÅA styrelse studrep/ Petra & SO 
Opiskelijakaupunki Turku, markkinointirymä/ 
KOM 
Intresse personalmöte 
Möte med förening om utbildning/ SEÅ & Petra 

TI, 25 JAN.  
Kommunikationsmöte 
IB-möte 
Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden 

edistämisen koordinaatioryhmän kokous/ SO 
Möte med ÅAA ordförande/ SO 
Styrelsemedlemmar i Åbo träffar Anne Peltonen 

ONS, 26 JAN. 
VERNA planeringsmöte/ Petra & Lina & Emma 

TO, 27 JAN.  
Styrelsemöte 
Auditeringsteamets möte/ Petra 
Specialföreningsutbildning/ Zoom 
 

Administrativa ärenden 

25 Utnämning av representant till samarbetsgruppen för utveckling av Gamla Åbo 

Föredragande: GS Öberg 

Åbo Stad har inkommit med en nämningsförfrågan till ÅAS, för att välja en representant till en 

samarbetsgrupp för utvecklingen av Gamla Åbo. Sista dagen att meddela om representant är sjunde 

februari. 

Under möten kommer gruppen att diskutera i förtid överenskomma teman, samt behandla aktuella 

utvecklingshandlingar och implementeringen av dem i praktiken. Utöver representanter utsedda av olika 

aktörer i området, så kommer det i gruppen även att finnas experter från Åbo Stad. 

Gruppen kommer att träffas fyra gånger per år, eller enligt behov. Det första mötet hålls nionde mars. 

Gruppen jobbar troligtvis i en stor utsträckning på finska.  

Förslag: Styrelsen beslutar om utnämning av en representant till samarbetsgruppen för utveckling av 

Gamla Åbo. 

GS Öberg föreslår att VD Susanna Häyry väljs. 

Beslut: Styrelsen beslutade att välja VD Susanna Häyry som ÅAS representant till samarbetsgruppen för 

utveckling av Gamla Åbo.  

Studentkultur 

26 Ordnandet av Per Brahe fantåget fredagen den 18.2.2022 

Föredragande: SO Granroth  

Att samla en större mängd människor går emot myndigheternas rekommendationer och är inte i linje med 

ÅA:s coronalinje. Blomkransnedläggningen vid statyn går att genomföra säkert och kan direktsändas 

utan att riskera att stora mängder människor samlas.  
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Förslag: Styrelsen beslutar att inte ordna fantåg på årsfestveckan. Styrelsen beslutar också om att 

direktsända då kransen läggs vid Per Brahes staty enligt gammal sed.  

Beslut: Styrelsen beslutade att inte ordna fantåg på årsfestveckan, men att kransnedläggningen vid Per 

Brahe statyn direktsänds. Kostnaderna för kransen tas från budgetposten ”Årsfest, kostnader”. 

Högskolepolitiska ärenden 

27 Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa  

Föredragande: SOM Lindblad  

Studierådgivare Anna Smedlund har inkommit med begäran att ÅAS utser två representanter till lednings-

gruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa.  

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande 

ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är vårterminen då studenterna är på plats i 

Vasa.  

Det är önskvärt att de två studentrepresentanterna kommer från olika ämnen för att diskussionen i gruppen 

ska bli så mångsidig som möjligt.   

Under utsatt tid för intresseanmälan har två personer anmält om intresse för de två ordinarie platserna, de 

representerar två olika fakulteter.   

Förslag: Styrelsen beslutar välja Karolina Junell och Frida Mattson till ledningsgruppen för 

ämneslärarutbildningen i Vasa. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

28 Kulturråd för ÅA  

Föredragande: SOM Lindblad  

T.f. rektor Mikael Lindfelt har inkommit med begäran om att ÅAS utser två studerande som medlemmar till 

ett nytt kulturråd för ÅA.   

ÅA inrättar ett kulturråd som ska vara en grupp personal och studerande som beslutar om utdelning av 

ekonomiskt stöd till aktörer som ordnar kulturevenemang.  

Stiftelsen för ÅA har beslutat att överföra en årlig summa för kulturlivet vid ÅA, främst tänkt för de större 

aktörerna inom kulturutbudet som körerna, men också andra föreningar och grupper inom kulturfältet. 

Bidrag kommer att kunna sökas 2–3 gånger per år och kulturrådet att besluta om utdelningen. Förutom två 

studentrepresentanter kommer representanter ur kulturämnenas personal att vara med i rådet. 

Verksamheten länkas till den nya samarbetsplattformen Kulturcampus Åbo.  
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 Kårstyrelsen strävar till att välja två studentrepresentanterna så att det blir en bredd i representationen 

och båda inte är jäviga gällande till exempel utdelning av bidrag samma förening.  

Tidsgräns för intresseanmälan är onsdag 26.1. kl. 23.59. SOM Lindblad förmedlar ansökningarna till 

styrelsen inför mötet.   

Förslag: Styrelsen väljer två representanter till kulturrådet för ÅA. 

SOM Lindblad berättar att två intresseanmälningar inkommit; Daniel Wickström och Alexandra 

Westerlund. 

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Daniel Wickström och Alexandra Westerlund till kulturrådet för ÅA, 

samt beslutar att arvode för studentrepresentantuppdrag utbetalas för kulturrådets möten.   

29 Studentrepresentant i styrgruppen för planerandet av fullskalig juristutbildning vid ÅA  

Föredragande: SOM Lindblad  

Statsrådet beslöt 13.1.2022 att Åbo Akademis utbildningsansvar utvidgas så att ÅA har fullskalig utbildning 

i juridik. Då ÅA från tidigare har rätt att ge rättsnotarie-examen utökas från år 2023 examensrätten till att 

utexaminera även juris magister, magister i internationell och komparativ rätt, juris licentiat och juris 

doktor. FSE är ansvarig för utbildningen och slutgiltiga beslut om olika delmoment i förvekligandet fattas i 

vanlig ordning av fakultetsråd, fakultetens dekan och i vissa ärenden ÅAs styrelse (t.ex. antalet årliga 

nybörjarplatser) i enlighet med ÅAs styrdokument och praxis.  

För att planera och bereda de beslut som behöver tas för de nya utbildningarna tillsätts en styrgrupp. 

Styrgruppen kan utse arbetsgrupper under sig med specifika uppdrag för olika delområden av planeringen.  

Styrgruppens mandatperiod är 1.2-31.12.2022.  

FSE:s fakultetskansli har tillfrågat ämnesföreningen Stadga om studentrepresentant och RN-studerande 

Emilia Lassenius, Stadgas studieansvariga föreslås vara medlem i styrgruppen.   

För att inkludera studentrepresentanten i ÅAS stödnätverk och kunna besluta om gruppens möten räknas 

med i listan på grupper där studerande för mötesarvoden är det ändamålsenligt att ÅAS styrelse besluter i 

ärendet.   

Förslag: Styrelsen väljer Emilia Lassenius som studentrepresentant i styrgruppen för planerandet av 

fullskalig juristutbildning vid ÅA och besluter att arvode för studentrepresentantuppdrag utbetalas för 

styrgruppens möten.   

Beslut: I enlighet med förslag. 
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Inbjudningar 

30 Webinarium: Väsyneeksi valmistuvat, 4.2.2022 

Föredragande: GS Öberg 

Tekniikan akateemiset (TEK) ordnar ett webinarium där resultat från en undersökning gjord bland studenter 

presenteras. Utöver detta ordnas en paneldiskussion där experter i temat diskuterar vad som borde göras 

angående studenters ork.  

Sista dagen att anmäla sig är fjärde februari, mer information hittas i inbjudan. Evenemanget är på finska.  

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i TEK:s webinarium ”Väsyneeksi valmistuvat”. 

VO Östman samt styrelsemedlemmarna Andersson och Djupsund är intresserade av att delta i 

evenemanget. 

Beslut: Styrelsen beslutade att VO Östman, samt styrelsemedlemmarna Andersson och Djupsund deltar i 

TEK:s webinarium ”Väsyneeksi valmistuvat”. 

31 Teknologföreningens 150-års jubileumsårsfest, 19.3.2022 

Föredragande: GS Öberg 

Teknologföreningen firar sin 150-års jubileumsårsfest lördagen den 19 mars 2022, i Helsingfors. 

Festligheterna inleds med solenn akt på Tekniska muséet i Gammelstaden där det finns möjlighet att   

framföra hälsningar till jubilaren. Därefter fortsätter festligheterna med cocktail och bankett i festutrymmet 

Wirtaamo. Sillfrukost ordnas på söndagen den 20 mars i Urdsgjallar i Otnäs.  

Priset är 100€ per person, sillfrukosten ingår inte i supékortet. Inbjudan gäller för två personer. 

Anmälan öppnar den 31 januari, mer information hittas i inbjudan. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Teknologföreningens jubileumsårsfest den 19.3.2022. 

Styrelsemedlemmarna Djupsund och Pakarinen är intresserade av att delta. 

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Djupsund och Pakarinen deltar i 

Teknologföreningens 150-års jubileumsårsfets, samt att ÅAS ersätter priset av en deltagaravgift. 

32 Save the date: OYY 62-årsfest, 9.4.2022 

Föredragande: GS Öberg 

Uleåborgs universitets studentkårsstyrelse har beslutat att flytta sin årsfest till den nionde april. Årsfesten 

kommer att firas i restaurang Pekuri, i Uleåborgs centrum. Mer information och en inbjudan skickas i senare 

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

Förslag: Styrelsen beslutar att anteckna till kännedom att OYY:s årsfest flyttas till 9.4.2022, samt att beslut 

fattas i samband med att en officiell inbjudan inkommer. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

33 Beslut om beställande av halarmärken till Fastlaskiainen 

Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund 

Styrelsen har planerat att beställa ett halarmärke för Fastlaskiainen, som kunde delas ut gratis åt deltagare 

på båda orterna. Kommunikatör Frelander designar märket under vecka 5. Styrelsemedlem Djupsund har 

bett offerter från Kangasmerkit och Merkillinen, för 200 halarmärken. Kangasmerkit har svarat att ett märke 

kostar 0,92€ inkl moms, medan Merkillinen inte ger en offert innan de får designen på märket. Kostnaderna 

för halarmärket kunde tas från budgetposten ”kommunalt samarbete”. 

Förslag: Styrelsen beslutar om beställande av halarmärken för Fastlaskiainen. 

Styrelsen diskuterar ärendet. Det är ännu oklart om Fastlaskiainen i Vasa ordnas i samarbete med andra 

aktörer, eller om ÅAS ordnar det ensam. Därmed kan inte beslut fattas om beställandet av halarmärken för 

Vasas evenemang. 

Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga beslutet om beställande av halarmärken till Fastlaskiainen.  

34 Övriga ärenden 

35 Mötets avslutande 

 

SO Granroth avslutar mötet kl.   09.54. 

 

 

 

Vid protokollet,      SO Granroth         GS Öberg 

Justerat 27.1.2022

 


