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Tid:   Onsdag 24.8.2022 klockan 9:00 

Plats:   Lena, Åbo 

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

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

175 Mötets öppnande 

SO Granroth öppnade mötet kl. 09.05 

176 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 beslutförd  

177 Fastställande av föredragningslistan 

Till föredragningslistan lades en punkt om Ekonomiska rapporten för perioden 01/2022-06/2022. 

178 Meddelanden 

MÅ, 15 AUGUSTI 
Rektors ledningsråd/SO 

TI, 16 AUGUSTI 

ONS, 17 AUGUSTI 
Folkhälsans projekt växthus-
seminarium/SO&Emma 
Möte om trakasseriprocessen/SO, SOM, SEÅ 

TO, 18 AUGUSTI 
Ledningens seminarium/SO&GS 
ED-möte 

FRE, 19 AUGUSTI 
Ledningens seminarium/SO&GS 
 

MÅ, 22 AUGUSTI 
Intressesidan i Åbo 
LG-möte/SO&GS 
 

TI, 23 AUGUSTI 
Kanslikryssning 
 

ONS, 24 AUGUSTI 
Styrelsemöte 
Möte med ÅFK/KOM 
Europaforums mingeltillställning 
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Adminisatriva ärenden 

179 Val av studentrepresentanter till ÅA:s utbildningsstrategiska råd 

Föredragande: SOM Lindblad 

Utbildningsstrategiska rådet vid ÅA är en ny grupp som tar över efter den tidigare 

grundutbildningsnämnden. Rådet kommer att förbereda beslut i frågor kopplade till utbildning och 

undervisning för hela ÅA. Studenterna representeras av fyra personer, en från varje fakultet.  

Rådet beskrivs så här i ÅA:s regelverk:  

Utbildningsstrategiska rådet (UR) förbereder och tar fram underlag för strategiska beslut visavi 

utbildningsverksamhet vid Åbo Akademi.  

UR består av ordförande och 13 medlemmar. Varje fakultetsråd nominerar två personer och direktionen 

för Centret för livslångt lärande (CLL) nominerar en person bland den ordinarie personalen. Studentkåren 

nominerar fyra studenter, en från varje fakultet.  

Rådets mandatperiod är på två år. Universitetsservice ansvarar för beredningen av ärendena.  

Rådet  

(1) initierar och samordnar övergripande utbildningsstrategiska diskussioner  
(2) gör bedömningar av nationella och internationella utvecklingstrender och deras betydelse för Åbo Akademi samt 
kommer med initiativ och åtgärdsförslag gällande utbildningsutveckling och tar fram underlag till en utbildningsstrategi  
(3) verkar för och följer upp implementering av beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser 
utbildning  
(4) initierar och samordnar externa granskningar av Åbo Akademis utbildningar som akademin tar initiativ till  
(5) ger förslag till akademiövergripande åtgärder utifrån material som insamlas i de nationella enkäterna 
kandidatrespons, placering i arbetslivet och studenternas välmående eller annat material  
(6) initierar andra bestämmelser gällande utbildning i frågor som berör hela akademin, särskilt i frågor som berör 
kontinuerligt lärande.  
 

Ansökan är öppen till tisdag 23.8. kl. 23.59. SOM Lindblad förmedlar ansökningarna till styrelsen inför 

mötet.   

Förslag: Styrelsen beslutar välja en studentrepresentant per fakultet till ÅA:s utbildningsstrategiska råd 

för mandatperioden 1.8. 2022-31.7.2024. 

Beslut: Styrelsen förlänger ansökan tills nästa styrelsemöte och eftersträvar att komplettera så att 

ansökningar kommer från varje fakultet 

180 Val av studentrepresentanter till direktionen för Vasa Övningsskola 

Föredragande: SOM Lindblad  

Enligt instruktionen för Vasa övningsskola finns en direktion där personal och studerande från FPV deltar 

i beslutsfattandet.   
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Studentkåren utser en studentrepresentant och en suppleant till direktionen. Mandatperioden är hela tre 

år, man kan ställa upp till posterna också om man vet att man inte är studerande vid ÅA så lång tid framåt. 

Studentrepresentanterna är personer som deltar i diskussionerna och besluten med lärarstuderandes 

synvinkel och åsikter.  

Gruppens sammansättning och uppgifter enligt instruktion för Vasa Övningsskola:   

9 § Direktionen Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och består 

av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier av vilka en fungerar som 

ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för administrativ 

personal, vilka utses genom val.  

Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en 

gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7–9. Personliga suppleanter utses för alla 

medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som 

föredragande i direktionen. Rektorerna och dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier har 

närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår. Direktionens 

uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att 1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten, 2) 

upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan, 3) godkänna skolans läroplan och göra 

framställning om fastställande till fakultetsrådet, 4) godkänna och fastställa skolans läsårsplan, 5) ge 

utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan, 6) besluta om avstängning av elev, 7) ge 

utlåtande över valet av ledande rektor, 8) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan, 9) fastställa 

skolans regler för trygghet och trivsel och 10) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats 

direktionen.  

Ansökan är öppen till tisdag 23.8. kl. 23.59. SOM Lindblad förmedlar ansökningarna till styrelsen inför 

mötet.   

Förslag: Styrelsen beslutar välja en studentrepresentant med suppleant till direktionen för Vasa 

Övningsskola för mandatperioden 1.8. 2022–31.7. 2025 

Beslut: Styrelsen beslöt om att förlänga ansökningstiden.  

181 Kommentarer till FSF stadgar   

Bilaga 1: SHS kommentarer till FSF stadgar  

Bilaga 2: 6§ Förbundsmötets delegater kommentarsrundan 2  

Föredragande: SO Granroth   
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ÅAS har blivit tillfrågade att kommentera de uppdaterade frågeställningarna till FSF:s stadgar. Deadline 

för utlåtandet är den 24.8 kl.23.59.  

Förslag: Styrelsen diskuterar stadgarna och befullmäktigar SO Granroth att skicka in utlåtandet 

Beslut: Enligt förslag 

Studentkultur och evenemang 

 

182 ÅAS deltagande i Åbo pride 27.8   

Föredragande: SO Granroth   

ÅAS har blivit inbjudna att delta i Åbo pride i Study in Turku:s block tillsammans med övriga student- och 

studerandekårer samt högskolor i Åbo. ÅAS deltar i paraden samt fattar diskuterar möjligheten att ordna 

övrigt program under veckan.  

Förslag: Styrelsen fattar beslut om ÅAS deltagande i paraden samt diskuterar övrigt eventuellt övrigt 

program för veckan   

Beslut: ÅAS deltar i Åbo Pride 27.8.  

183 Invigning av Salutorget - evenemang i Åbo   

Föredragande: SO Granroth   

Åbo stad ordnar en invigningsvecka med olika evenemang för Salutorget i Åbo. Torsdagen den 22.9 är 

“ungas och studerandes-dag” på torget och ÅAS har blivit ombedda tillsammans med TYY och TUO att 

ordna ett evenemang riktat till studerande under dagen.  

Budgeten för evenemanget är 3000 euro och Åbo stad ordnar de tillstånd och lov som behövs för 

evenemanget.   

SO Granroth har under sommaren haft möten tillsammans med TYY:s och TUO:s ordförande och 

diskuterat evenemanget. Planen är att ordna Suursitsit- en stor sits tillsammans enligt liknande koncept 

som tidigare med Grupp 40 000. TUO har ansvaret för att ordna det praktiska kring evenemanget och TYY 

samt ÅAS är med i form av att sälja biljetter via våra föreningar.  

Förslag: Styrelsen fattar beslut om att vara med i evenemanget 

Beslut: Enligt förslag. 

184 ÅAS campus-fika 

Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund 
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I enlighet med strategin skall ÅAS framgångsrikt bevaka ÅA-studerandes intressen och vara 

medlemmarnas och specialföreningars närmaste stöd. En starkare campusnärvaro bidrar till att sänka 

tröskeln för att studeranden och specialföreningar. Därför kommer vi att ordna fika stunder runtom 

campus där specialföreningarna och studentrepresentanter kan komma och tala om aktuella saker med 

experter från kåren. Det är viktigt att fikat ordnas i olika byggnader på akademin och samma veckodag 

mellan 12–13.30 kontinuerligt under höstterminen. Samtidigt kommer vi samla in information om de 

vardagliga problemen hos studerande på campus.   

Förslag: Styrelsen beslutar reservera 200€ för ÅAS campus-fika för hösten i Vasa och Åbo. Summan ska 

inkludera kaffe och godis/kakor för 3 fikastunder i Åbo (Aurum, ASA, Arken) och en i Vasa (i aulan).   

Beslut:  Styrelsen ordnar fika i olika byggnader, pengarna tas från budgetposten Styrelsens projekt. 

Summan ändrades till 500 euro.  

185 Lilla Wappen på Kåren 30.9 

Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund 

För att fira att sommaren tar slut har ÅAS traditionsenligt ordnat en festmiddag, Lilla Wappen, på Kåren. 

Evenemanget består av en festmiddag samt en del program, och är planerat att ordnas i samarbete med 

SF- Klubben, Kemistklubben, Humanistiska föreningen, Stadga och Merkantila Klubben. Datumet för 

middagen är fredagen den 30.9 och är överenskommet med restaurangen.   

Fo ̈rslag: Styrelsen beslutar att ordna Lilla Wappen på Kåren 30.9.   

Beslut: Styrelsemedlemmarnas deltagande betalas från budgetposten Styrelsens projekt, annars enligt 

förslag. 

186 Ordnande av evenemang för Europaforum i Åbo 

Föredragande: Styrelsemedlem Tommos 

ÅAS och TYY ordnar varje år ett gemensamt evenemang inom ramen för Europaforum i Åbo. I år ordnas, 

tillsammans med FSF, evenemanget “European Students’ Mingle” på Panimoravintola Koulu 26.8 kl. 11-

13.  

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar att ordna evenemanget. 

Beslut: Enligt förslag. 

Inbjudningar 

187 Projekt växthus seminarieeftermiddag 17.8 

Föredragande: GS Gustafsson 
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Projekt Växthus – för unga vuxnas psykiska hälsa ordnade seminarium i Helsingfors 17.8. SO Granroth och 

styrelsemedlem Andersson deltog i seminariet 

Förslag: Styrelsen noterar till kännedom att SO Granroth och styrelsemedlem Andersson deltagit i 

seminariet. 

Beslut: Enligt förslag. 

188 Många röster – many voices 25.8 

Föredragande: GS Gustafsson 

Många röster – many voices ordnas 25.8 vid Arken. Evenemanget ordnas bland annat av Åbo Akademi, 

Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska Kulturfonden. Evenemanget är gratis. 

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande 

Beslut: Noterade inbjudan till kännedom 

189 Hurmos 9.9.2022, Uleåborg 

Föredragande: GS Gustafsson 

Uleåborgs universitets studentkår (OYY) har skickat inbjudan till Hurmos. Inbjudan gäller för fem personer 

och en biljett kostar 15 euro. 

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande 

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan och noterar för kännedom 

190 JYYs 88. årsfest 24.9 

Föredragande: GS Gustafsson 

JYY har skickat inbjudan till deras 88. årsfest den 24.8.2022.  Årsfesten krockar dessvärre med ÅAS årsfest. 

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan 

Beslut: Enligt förslag 

191 Försvarshögskolans årsfest 24.9 

Föredragande: SO Granroth 

Försvarshögskolan firar årsfest 24.9, vilket krockar med ÅAS årsfest 

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan 

Beslut: Enligt förslag. 
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192 Save the date: StudOrg LXXIX 21.10 

Föredragande: GS Gustafsson 

StudOrg firar LXXIX-årsfest 21.10. Mer info kommer i ett senare skede. 

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

 Förslag: Styrelsen diskuterar eventuellt deltagande 

Beslut: Noterar inbjudan till kännedom 

193 Save the date: Justus årsfest 12.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

Justus r.f. firar sin 31. årsfest 12 november. Officiell inbjudan kommer i ett senare skede. 

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

Förslag: Styrelsen diskuterar eventuellt deltagande 

Beslut: Noterar till kännedom 

194 Övriga ärenden 

Diskussion om läget med studentluncherna och måltidsstöd   

Föredragande: SO Granroth   

SO Granroth redogör om lobbningsarbetet som skett under sommaren och rapporterar om de beslut som 

ekonomidirektionen fattat om gällande eventuella prisförändringar på sitt möte samt hur 

beslutsfattandet framskrider nationellt. 

SO Granroth presenterade läget och styrelsen diskuterade frågan.  

Diskussion om budgeten 

Bilaga: Ekonomisk rapport 

GS Gustafsson presenterade Ekonomiska rapporten per första halvåret för ÅAS intressesektorn.  

195 Mötets avslutande 

SO Granroth avslutade mötet kl. 10.44 

Bilagor: 

1- Bilaga 1: SHS kommentarer till FSF stadgar  

2- Bilaga 2: 6§ Förbundsmötets delegater kommentarsrundan 2 

3- Ekonomisk rapport 
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Vid protokollet      SO Granroth      GS Gustafsson 

Justerat 31 augusti 2022 

  

 


	Styrelsemöte 10/22 | Protokoll
	175 Mötets öppnande
	176 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
	177 Fastställande av föredragningslistan
	178 Meddelanden
	Må, 15 augusti
	Ti, 16 augusti
	Ons, 17 augusti
	TO, 18 augusti
	fre, 19 augusti
	Må, 22 augusti
	TI, 23 augusti
	ons, 24 augusti

	Adminisatriva ärenden
	179 Val av studentrepresentanter till ÅA:s utbildningsstrategiska råd
	180 Val av studentrepresentanter till direktionen för Vasa Övningsskola
	181 Kommentarer till FSF stadgar

	Studentkultur och evenemang
	182 ÅAS deltagande i Åbo pride 27.8
	183 Invigning av Salutorget - evenemang i Åbo
	184 ÅAS campus-fika
	185 Lilla Wappen på Kåren 30.9
	186 Ordnande av evenemang för Europaforum i Åbo

	Inbjudningar
	187 Projekt växthus seminarieeftermiddag 17.8
	188 Många röster – many voices 25.8
	189 Hurmos 9.9.2022, Uleåborg
	190 JYYs 88. årsfest 24.9
	191 Försvarshögskolans årsfest 24.9
	192 Save the date: StudOrg LXXIX 21.10
	193 Save the date: Justus årsfest 12.11
	194 Övriga ärenden
	Diskussion om läget med studentluncherna och måltidsstöd
	195 Mötets avslutande

	Bilagor:

