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Styrelsemöte 11/22 | Protokoll

Tid:   Måndag 5.9.2022 klockan 12:00 

Plats:   Lena, Åbo  samt  Zoom

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 

196 Mötets öppnande 

SO Granroth öppnade mötet kl.12:00 

197 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  

198 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan 

199 Meddelanden 

TO, 25 AUGUSTI 
Lunch med FSF internationella 
gänget/SOM&Rudolf 

FRE, 26 AUGUSTI 
Students’ Europe mingle 

LÖ, 27 AUGUSTI 
Åbo Pride 

MÅ, 29 AUGUSTI 
Servicepunkterna öppnar 
Möte med ÅFK/GS 

TI, 30AUGUSTI 
Referensgrupp för inkluderande planering/SO 
Padelia pormestareiden kanssa/G&FO 
Lunchmöte om pyjamassizen/Adam 
Möte med föreningarna om lilla wappen/Esther 

ONS, 31 AUGUSTI 
Vasa Campus festival 
Presentation till internationella studerande (Åbo) 

TO, 1 SEPTEMBER 
Beredskapsövning vid ÅA/GS 
Presentation till internationella studerande (Vasa) 
Valutskottets möte 

FRE, 2 SEPTEMBER 
Presentation för FNT, FSE och FHPT gulisar 

MÅ, 5 SEPTEMBER 
Styrelsemöte 
Novia gulisintagning 
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Administrativa ärenden 

200 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 måndag 5.9. 

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

mandatperioden 1.8. 2022-31.7.2024. 

Beslut: Styrelsen beslutar att välja Mi Adolfsson från FNT, Adam Lehtinen från FPV, Vera Eriksson från FHPT 

och Amanda Byskata från FSE. 

201 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 förlängdes till 5.9. 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 beslutar att välja Kasper Björkvist till ordinare studentrepresentant till direktionen för 

Vasa Övningsskola för mandatperioden 1.8.2022-31.7.2035 samt att SO och VO befullmäktiga att välja 

suppleant. 

Högskolepolitiska ärenden 

202 Träffar med studentrepresentanter 

Föredragande: VO Östman  

I enlighet med strategin skall ÅAS utbilda alla som representerar vår organisation och våra medlemmar, 

samt ordna intressanta tillfällen för våra medlemmar om aktuella ärenden. Genom att ordna träffar för ÅAS 

studentrepresentanter får representanterna mera info om aktuella ärenden samt ett forum för diskussion 

och intressebevakningssamverkan. På träffarna kommer VO Östman, styrelsemedlem Pakarinen samt SOM 
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Lindblad dra program för studentrepresentanterna. Tre träffar planeras, varav två i Åbo och en i Vasa. I Åbo 

på Kåren 19.9 samt 29.11. I Vasa i Havtornen 24.10.  På träffarna bjuds studentrepresentanterna på något 

ätbart.  

Förslag: Styrelsen beslutar reservera 600€ för träffar med studentrepresentanter för hösten i Vasa och Åbo. 

Summan tas från budgetposten: intressebevakning. Summan ska inkludera något ätbart på träffarna, 

förslagsvis baguetter eller smörgåsar samt saft. Utöver detta tillkommer eventuella resekostnader för VO 

Östman, styrelsemedlem Pakarinen och SOM Lindblad. 

Beslut: Enligt förslag 

Socialpolitiska ärenden 

203 ÅAS-insamling till Hungerdagsinsamlingen 22-24.9 

Föredragande: Styrelsemedlem Andersson 

Röda Korset har kontaktat ÅAS gällande Hungerdagsinsamlingen som pågår 22-24.9. ÅAS kan delta genom 

att ordna en digital insamling (med QR-kod).   

Förslag: ÅAS beslutar att delta i Hungerdagsinsamlingen genom att ordna en digital insamling.  

Beslut: Summan tas från posten Styrelsens projekt, annars enligt förslag 

Studentkultur och evenemang 

204 Pyjamassitz med SSHV   

Föredragande: Styrelsemedlem Lahtinen 

Under hösten brukar det traditionsenligt ordnas “Pyjamassitz” tillsammans med SSHV i Vasa. Denna sitz 

riktar sig till gulisar och tutorer. Ansvaret fördelas jämt mellan arrangörerna. Sizen ordnas i år den 13.10. För 

att göra sitzen billigare för deltagarna kunde ÅAS reservera 200 euro till evenemanget.    

Förslag: Vi ordnar Pyjamassitzen den 13.10. Vi reserverar 200 euro för evenemanget.   

Beslut: Enligt förslag 

205 Gulnäbbsakademin i Vasa  

Föredragande: Styrelsemedlem Lahtinen   

Gulnäbbsakademin är en mässa där föreningarna och också övriga aktörer kan marknadsföra sin 

verksamhet och sälja olika prylar från föreningen eller företaget. Mässan riktar sig främst till gulisarna, men 

är förstås öppen för alla studeranden. Gulnäbbsakademin ordnas den 20.9 i Vasa.   

Pris för deltagande:   

ÅAS specialföreningar 0€   
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SHVS och ÅA 0€   

Övriga studerandeföreningar 20€   

Ideella föreningar 30€    

Företag 100€   

Förslag: Gulnäbbsakademin ordnas 20.9 i Vasa 

206 Ändring av budget för campusfika 

 Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund 

Den tidigare föreslagna summan för tre campusfika i Åbo och en i Vasa var 500 euro. Efter en offert från 

kårkafeerna i Åbo skulle summan för tre campusfika i Åbo bli 900 euro för endast kaffe. Därmed bör summan 

för fika öka och det bör även beräknas en viss kostnad för kex och havremjölk.  

Förslag: Styrelsen beslutar reservera 900€ för ÅAS campus-fika för hösten i Vasa och Åbo.  

Beslut: Styrelsen beslutar att reservera 100 euro för ÅAS campus-fika för hösen i Åbo, tar från kostnadställe 

Styrelsens allmänna medel 

Inbjudningar 

207 Humanistiska föreningen vid Stockholms universitets recentiorsmiddag 17.9 

Föredragande: GS Gustafsson 

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet ordnar recentiorsmiddag 17 september 2022, osa 9. 

september. 

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

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan. 

Beslut: Enligt förslag 

208 Konstuniversitetets studentkårs 9. årsfest 7.10 

Föredragande: GS Gustafsson 

Konstuniversitets studentkår, Taiyo, firar sin 9 årsfest fredagen 7. oktober 2022. Inbjudan gäller för två 

personer, och priset är 85 euro per person. Sista anmälningsdagen för inbjudna gäster är 20 september.  

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

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande 

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan 
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209 Tammerfors universitets studentkårs 4. Årsfest 8.10 

Föredragande: GS Gustafsson 

Tammerfors universitets studentkår, Trey, firar sin 4 årsfest 8 oktober 2022. Inbjudan gäller för två 

personer, och priset är 80 euro per person. Sista anmälningsdagen för inbjudna gäster är 4 september.  

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande 

Beslut: Styrelsemedlem Andersson deltar i årsfesten 

210 Övriga ärenden 

Djupsund lyfter upp nöjdhetsenkäten från Biologica. Djupsund delar denna i IB-kanalen. 

211 Mötets avslutande 

SO Granroth avslutade mötet kl. 12:41 

Justerat 9.9.2022 

 

Vid protokollet 

 

 

Veera Granroth          Veera Gustafsson 


