
Styrelsemöte 06/22 | Protokoll 

24.3.2022 

   1 

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

  +358 2 215 4650 

 

Styrelsemöte 06/22 | Protokoll

Tid: torsdag 24.3.2022 klockan 10:00 

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 Veera Julin 

SOM Petra Lindblad 
KOM Mari Frelander 
SEÅ Sandra Häggkvist 
SEV Amanda Ehn 

111 Mötets öppnande 

SO Granroth öppnar mötet kl. 10:08 

112 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. 

113 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

114 Meddelanden 

FRE 11, MAR 
Ledningsgruppens möte/SO, GS 
FSF SO-möte/SO 
Diskussionsserie om fastighetsplanen/SO 
Workshop om öppna lärresurser/Lina 
Möte med internationella utskottets 
ordförande/Rudolf 

MÅ, 14 MAR 
Möte med Viking Line/SO, GS, Rudolf 
Digivision 2030 projektgruppsmöte/SOM, VO 
KOTT-webinar/Lina&Emma 

TI, 1 5MAR 
A more inclusive worspace-seminarium/SOM, 
SEÅ 
Möte med SHVS Katariina Kiiskinen/SOM 

Fullmäktiges aftonskola 
Möte med TYY om wappen/GS & Esther 
EFT planeringsmöte med TYY & SYL/ Rudolf 

ONS, 16 MAR 
SFV arkiveringskurs/SEÅ 
Fadderträff med Eszett/Rudolf 
Möte angående övningsdaghemssystemet/Lina, 
Adam & VO 
Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden 
edistämisen koordinaatioryhmän kokous/SO 

TO, 17 MAR 
FSF öppninggseminarium/Styrelse&GS 

FRE, 19 MAR 
FSF öppninggseminarium/Styrelse&GS 
Framtidens universitetslärande/SOM, KOM 
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MÅ, 21 MAR 
ÅA-krisstödsgruppens möte/SOM 
Rektors ledningsråd/SO 
Vetenskapsafton/SEV, SO 

TI, 22 MAR 
FMG 3/22 
Möte med nationerna om wappmiddagen/Esther 

ONS, 23 MAR 
Träff med YLE & Rajupaja/GS&KOM 
SHVS-dag seminarium/SOM 
Möte med valnämnden/VO&SOM 
Moderna lärandemiljöer workshop/VO 
DYR-möte/VO 

 

TO, 24 FEB 
Styrelsemöte 
Svenska Föreningsråd årsmöte/Esther 
 

 

 

 

 

 
 

Administrativa ärenden 

 

115 Tidigare bordlagt ärende: Införskaffande av ny dator till styrelsemedlem 

Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund 

Den arbetsdator som styrelsemedlem Djupsund har använt i sitt styrelsearbete har haft stora problem 

med kapacitetenoch överhettning. Under specialföreningsutbildningen kraschade Zoom konstant och 

gick inte att använda. Datorn har även haft konstanta problem med överhettning och en shift-knapp som 

är sönder. Enligt  apple-butiken 1store i Åbo skulle det kosta ca 480€ att reparera. Det skulle troligtvis vara 

mer praktiskt att investera i en ny dator än att reparera en femår gammal dator för en sådan summa. 

Djupsund använder för tillfället sin privata macbook under arbetsdagarna. 

Förslag: Styrelsen   diskuterar   och   möjligtvis   även   fattar   beslut   om   införskaffandet   av   en   ny   

dator. 

Beslut: Styrelsen konstaterar att generalsekreteraren beställer datorer vid behov. 

 

Högskolepolitiska ärenden 

 

116 Val av studentrepresentanter till referensgruppen för digitala lösningar i utbildningen på Åbo 

Akademi  

Föredragande: SOM Lindblad 

Chef för digital utveckling på ÅA:s ICT-service Mats Lundberg har inkommit med begäran om att ÅAS 
utser ett större antal studerande till referensgruppen för digitala lösningar i utbildningen.   
Ett projekt för uppdatering av undervisningsutrymmen inom ÅA förverkligas i samarbete med lärare och 
studerande så att utrymmen med teknik lämpad för bl.a hybridundervisning (endel på plats och endel på 



Styrelsemöte 06/22 | Protokoll 

24.3.2022 

   3 

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

  +358 2 215 4650 

 

distans) ska fungera så bra som möjligt. Projektet leds av ÅA:s ICT-service och har fått betydande 
finansiering,  
 

ÅA:s referensgrupp för digitala lösningar i utbildningen är ett nytt sätt för studerande att delta i 
utvecklingen av undervisningen på ÅA.  
För att slutresultatet ska bli välfungerande behövs det studerande från alla fakulteter, olika ämnen och 
studieskeden, som kan ge sina åsikter. ÅAS söker både ICT-intresserade och digiskeptiska studerande till 
posterna.   
 
Studerande till referensgruppen väljs för en två-årig mandatperiod, flera utvecklingsprojekt är på gång 
och nya tekniska lösningar ska testas. Det går bra att vara med fast man blir utexaminerad före slutet av 
2023. Workshops kommer även att ordnas på engelska och ÅAS ska sätta ut en lediganslagning av 
uppdraget på engelska då översatt info finns att tillgå. Det är ändamålsenligt att välja ett större antal 
studerande, i praktiken alla intresserade, eftersom alla inte kan delta i alla sessioner.   
SOM Lindblad kopierar in de inkomna intresseanmälningarna i filen ”studrepansökningar inför beslut” 
inför mötet samt ber om uppdaterad information om kommande workshops och info på engelska av 
ÅA/Lundberg.   
 
Förslag: Styrelsen väljer de personer som lämnat in intresseanmälan till referensgruppen för digitala 
lösningar i utbildningen på ÅA samt förlänger tiden för intresseanmälan.   
 
Beslut: Styrelsen väljer Linn Gröndahl, Jonne Kunnas, Elli Männikkö, Joar Sabel, William Törnqvist och 
Axel Wilson till referensgruppen för digitala lösningar i utbildningen på ÅA samt förlänger tiden för 
intresseanmälan till 7.4.  
 
 

Studentkultur  

 

117 Godkännande av Errores tryckkostnader   

Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund   
 

Errores Chefsredaktör Amanda Byskata har meddelat att hon mottagit offerter från tre olika tryckerier 

gällande tryck för Errores S:tae Valpurgis 2022. Den första av dessa är från X-copy som erbjöd 1,8€ styck 

vilket skulle resultera i 540€ inklusive moms. Den andra offerten kom från företaget Winebase som 

tidigare tryck Errores och den var 460€ inklusive moms. Den sista offerten kom från Painosalama och var 

242€ + alv 24%. Men vi fick höra från tidigare A&O chefredaktörer att kvalitén från detta tryckeri inte varit 

så bra.   

Förslag: Styrelsen beslutar vilket tryckeri som skall anlitas för att trycka årets upplaga av Errores.   
 

Beslut: Styrelsen beslutade att anlita Winebase för att trycka årets upplaga av Errores. 
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118 Val av årsfestmarskalk för ÅAS 103 årsfest 

Föredragande: SO Granroth 

Styrelsen har på sitt möte 03/22 lediganslagit uppdraget för årsfestmarskalk för ÅAS 103 årsfest. Deadline 

för ansökan var 23.2.  Ansökningstiden har förlängts under tidigare möten. 

Två personer har visat intresse att tillsammans fungera som årsfestmarskalker. 

Förslag: Styrelsen väljer årsfestmarskalk för ÅAS 103 

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Cecilia Kronberg och Emma Corrêra de Mora som årsfestmarskalker 

för ÅAS 103 

 

Inbjudningar 

 

119 HUMF:s födelsedagsmiddag 26.3 

Föredragande: GS Julin 

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet firar sina 108 år med födelsedagsmiddag 26.3. Sista 

anmälningsdagen var 20.3. 

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan och gratulerar Humanistiska föreningen. 

Beslut: I enlighet med förslag 

120 Filicias XXVII årsfest 8.4 

Föredragande: GS Julin 

Studentföreningen Filicia r.f. firar sin XXVII årsfest 8 april 2022. Sista anmälningsdagen för inbjudna 

gäster var 21 mars, ingen senare sista o.s.a. dag finns i inbjudan. Priset på årsfesten är 70 euro för icke-

medlemmar samt 5 euro för silliz. 

Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation 

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan och gratulerar Filicia r.f. 

Beslut: I enlighet med förslag 

121 ÅlRundan 9.4 

Föredragande: GS Julin 

Studerandekåren vid Högskolan på Åland ordnar Ålands största studieevenemang, ÅlRundan, 9.4. 

Evenemanget kostar 5 euro per person. Mer info hittas i inbjudan. 
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Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation. 

Förslag: Styrelsen besluter om eventuellt deltagande i evenemanget.  

Beslut: Styrelsen beslöt att inte delta i evenemanget 

122 Studentledarseminarium 20.5 

Föredragande: GS Julin 

Pro Studentbladet ordnar i samarbete med Svenska Studerandes Intresseförening en 

eftermiddagsseminarium för studentledare. Temat för årets seminarium är ledarskap och aktivism. 

Evenemanget är kostnadsfritt och gäller för tre representanter. 

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande. 

Beslut :  Styrelsen beslöt att inte delta i evenemanget 

123 Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.:s 105-årsfest 22.4 

Föredragande: GS Julin 

Tekniska Läroverkets Kamratförbund firar 22.4. sina 105-verksamhetsår. Priset för festligheten är 80 euro 

för studerande.  

Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation. 

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan och gratulerar Tekniska Läroverkets Kamratförbund 

Beslut: Enligt förslag 

124 Nyländska Klubbens XX årsfest 6.5. 

Föredragande: GS Julin 

Nyländska Klubben firar sitt XX-årsfest 6.5. på Villa Sandviken i Vasa. Priset på festligheten är 90 euro för 

medlemmar och 95 euro för övriga. Sista anmälningsdagen är 12.4. 

Detta är en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Nyländska Klubbens jubileumsbankett 

Beslut: Styrelsemedlem Pakarinen deltar i Nyländska Klubbens jubileumsbankett  

 

125 Åbolands Nation XLV årsfest 7.5. 

Föredragande: GS Julin 
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Åbolands Nation firar XLV-jubileum 7.5. i Kårens festsal. Anmälan öppnar 24.3 pch priset är 90 euro för 

medlemmar och 100 euro för icke-medlemmar.  

Detta är en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Åbolands Nations jubileumsbankett 

Beslut: Styrelsemedlem Djupsund och GS Julin deltar i Åbolands Nations jubileumsbankett 

126 Tidigare bordlagt ärende: Studentkören Brahe Djäknars 85-årsjubileum 14 maj 

Föredragande: GS Julin 

Studentkören Brahe Djäknar firar sin 85-årsjubileum 14 maj. Festen går av stapeln i Åbo FBK:s hus och 

priset på banketten är 105 euro (alkohol) eller 90 euro (alkoholfri). Sillfrukosten ingår inte i priset. 

Inbjudan gäller för två personer. Sista anmälningsdagen är 14 april 

Detta är en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation 

 Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Brahe Djäknars jubileumsbankett 

Beslut: Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 

127 Övriga ärenden 

Diskussionsärende: Stöd till Åbo Akademis extra studerande från Ukraina  

Föredragande: SOM Lindblad 

I och med kriget i Ukraina har Åbo Akademi erbjudit studerande att komma till ÅA och läsa kurser här i 
egenskap av extra studerande. ÅA följer den nationella överenskommelsen mellan högskolorna att inte 
anta studerande av en viss nationalitet till examen förbi den normala antagningen. Det skulle vara 
ojämlikt och inte förenligt med god akademisk praxis att anta på andra grunder än de allmänt definierade 
för utbildningarna. Detta innebär att personerna inte är berättigade till studieförmåner.   
 

Som extra studerande får personerna läsa kurser och får handledning och stöd främst via centret för 
livslångt lärande som sedan kommunicerar vidare med studieservice vid behov. Eftersom situationen är 
ny och studenterna i fråga är en väldigt utsatt situation har ÅAS tagit en aktiv roll i kontakten med ÅAS 
ledning, studieservice, och ämnet där studenterna främst tar kurser. Då ÅA beslutat stöda ukrainare är 
det ändamålsenligt att ÅAS agerar intressebevakare för dessa studerande fast de juridiskt inte har en 
möjlighet att bli kårmedlemmar.   
 

I dagsläget jobbar ÅAS med att få klarhet i hur ansvarsfördelningen ser ut på ÅA och hur 
kommunikationen bäst kan skötas så att olika aktörer känner till vad som är aktuellt.  
   
Ekonomiskt är situationen ytterst utmanande för studenterna eftersom stipendiesystem inte finns för den 
här typen av studerande och Students at risk-nätverket just nu är i planeringsskedet i Finland. ÅA och ÅAS 
följer med och deltar i de nationella diskussionerna och planerna.  
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Styrelsen diskuterade frågan, och konstaterade att studentkårens roll är främst att hjälpa personer som 
kontaktat oss att hitta rätt infomration, samt att jobba tillsammans med FSF, ÅA och andra aktörer såväl 
regionalt som nationellt. 
 

128 Mötets avslutande 

 

SO Granroth avslutar mötet kl. 11:05 

 

Vid protokollet,     SO Granroth    GS Julin 

 

Justerat 24.3.2022 
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