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Styrelsemöte 14/22 |Protokoll

Tid:  Onsdag 19.10.2022 klockan 9:00 

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

251 Mötets öppnande 

SO Granroth öppnade mötet kl. 9.02 

252 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 

Styrelsen är beslutförd då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är när-

varande. (Förvaltningsinstruktion, 31 §) 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt och beslutfört 

253 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan 

254 Meddelanden 

TO,6 OKTOBER 
Int. Experter&FSF om uni.allianser/SOM 
LG-möte 

Fadderträff med Rockföreningen/Lina 

FRE, 7 OKTOBER 
Träff med kårheraldiker/SEÅ 
FSF-SO-dag/SO 
FSLF årsfest 
SÅA kosert på Sibbe/Esther&Rudolf 

MÅ, 10 OKTOBER 
Lunch med Fritjof/SEV&Vasastyrelsen 
Fadderträff med Politivas/Lina 
Lunch med Johan Berg/EstherTI, 11 Oktober 
Presidiemöte/GS 

TI, 11 OKTOBER 
Träff med Åbo stads evenemangssektor/GS&SEÅ 
G40K-möte/SO 
 

ONS, 12 OKTOBER 
Styrelsen planterar tulpaner 
Fadderträff med LSK/Esther 
Träff med ÅAs trakasseriombud/SEÅ&SOM 

TO, 13 OKTOBER 
ÅA-Norden lärarutbildning/SO, GS 
Soposektorträff/SOM&Emma 
Fadderträff med Åskan/Adam 

FRE, 14 OKTOBER 
Soposektorträff/SOM&Emma 
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MÅ, 17 OKTOBER 
ÅAS &SÅA-möte om fastigheter/SO,VO,GS 
Rektorslunch 

TI 18 OKTOBER 
Aftonskola 
Jämställdhteskommittens arbete/SOM 
Feedbacksmöte med ÅFK 

Blodgivning i Kåren 
Valutskottsmöte 

ONS, 19 OKTOBER 
Styrelsemöte 
Valutskottsmöte 
Seksmyy-träff i Åbo

 

Administrativa ärenden

255 Uppdaterat arbetsavtal för service-experten i Åbo 

Föredragande: GS Gustafsson 
 

Under gångna året har det funnits behov av mer personalresurser för bl.a. evenemang och 
specialföreningar i Åbo. För tillfället finns det inte uttryckligen någon i personalen som kan vid behov 
hjälpa styrelsen och styrelsemedlemmar i frågor gällande evenemang eller specialföreningar. 
 
GS Gustafsson och SO Granroth har diskuterat ärendet och utrett ifall det finns intresse internt att 
någon i personalen utökar sin arbetsbeskrivning med studentkultur. SEÅ Häggkvist har under året 
jobbat aktivt med olika evenemang, t.ex. årsfesten, och har uttryckt intresse att utöka 
arbetsbeskrivningen med specialföreningar och evenemang. 

  
Förslag: Styrelsen beslutar att erbjuda SEÅ Häggkvist ett arbetsavtal på 80%. 
 
Beslut: Enligt beslut  
 

256 Kandiarbetare för projektet ”Hållbart ÅAS” 

Föredragande: GS Gustafsson 
 

Enligt ÅAS strategi ska ÅAS göra en kartläggning av koldioxidutsläppen för ÅAS verksamhet. Efter 
diskussioner mellan GS Gustafsson, VD Häyry och VO Östman föreslås att man till en början räknas 
koldioxidutsläppen för intressesektorn. Detta kunde göras av en kandidatarbetare för ett arvode på 1500 
euro.  
  
Förslag: Styrelsen beslutar att fastslå arvodet för uppdraget på 1500 euro. 
 
Beslut: Enligt beslut 
 

257 Förkortade öppethållningstider i Vasas servicepunkt 

Föredragande GS Gustafsson 

Servicepunkten i Vasa föreslås hålla kortare öppethållningstider, kl. 12-14 på måndagar, onsdagar och 

torsdagar. Detta skulle möjliggöra att SEV Ehn kunde hjälpa till styrelsen med sina uppgifter med fritt, 

samt delta i möten mer flexibelt. Detta arrangemang skulle testas i alla fall under perioden 1.11.-31.12.2022. 
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Förslag: Styrelsen beslutar om att hålla kortare öppethållningstider i Vasas servicepunkt under tiden 

1.11.-31.12.2022. 

Beslut: Enligt beslut 
 

Högskolepolitiska ärenden 

 

258 Val av studentrepresentanter delegationen för ÅA i Vasa  

Föredragande: SOM Lindblad  

Sekreterare Julia Liewendahl på ledningsstödet vid ÅA har inkommit med begäran om att ÅAS väljer två 
ersättande studentrepresentanter till delegationen för ÅA i Vasa eftersom Ida Torsell blivit utexaminerad 
och Oliver Back inte är inskriven som kårmedlem.   
I enlighet med ÅA:s ledningsinstruktion har rektor för ÅA i Vasa och delegationen följande uppgifter:  
 

15 § Rektor för Åbo Akademi i Vasa och delegationen för Åbo Akademi i Vasa  
Styrelsen utser på förslag av rektor en av professorerna vid enheterna i Vasa att fungera som rektor för Åbo Akademi 
i Vasa och som ordförande för delegationen för Åbo Akademis enheter i Vasa. Uppdraget som rektor för Åbo Akademi 
i Vasa upphör då rektor avgår. Rektor för Åbo Akademi i Vasas placeringsort är Vasa. Till rektors i Vasa uppgifter hör 
att utveckla samhällskontakterna för Åbo Akademi i Vasa och att sköta övriga av rektor anvisade uppgifter. Rektor 
tillsätter en delegation för Åbo Akademi i Vasa för en mandatperiod på två år. Delegationen har utöver ordföranden 
minst 6 och högst 9 medlemmar av vilka minst två är externa och minst en representant för de studerande.  
 

Alla studerande som studerar vid en utbildning i Vasa och är intresserade av lokala frågor och att föra fram 
studerandes röst är välkomna att söka platserna.   
 

Studenterna brukar representeras av två personer, gärna från olika fakulteter eller studieinriktningar.   
På förra styrelsemötet valde styrelsen Axel Pakarinen till studentrepresentant i delegationen. 
Ansökningstiden förlängdes och sonderingen fortsatte, speciellt med tanke på att det vore bra att ha 
representation också från en annan fakultet än FSE.   
 

Ansökan är öppen till måndag 17.10. kl. 23.59. SOM Lindblad förmedlar ansökningarna till styrelsen inför 
mötet.   
 

Förslag: Styrelsen beslutar välja en studentrepresentant till delegationen för ÅA i Vasa för 
mandatperioden 19.10. 2022-31.7.2023.  

 
Beslut:  Styrelsen beslutar att välja Aina Vincente Bexell som studentrepresentant till 
delegationen för ÅA i Vasa för mandatperioden 19.10.2022-31.7.2023. 

  

259 Val av ÅAS delegater till FSF:s förbundsmöte den 18-19.11.2022  

Föredragande: SO Granroth  
 

Finlands studentkårers förbund (FSF) ordnar sitt förbundsmöte den 18-19.11.2022.  
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Antalet delegater som  varje  medlemsorganisation  får  skicka  till  förbundsmötet  beror  på  respektive 
studentkårs  medlemsantal  1.11  under  föregående  läsår.  ÅAS medlemsantal berättigar i år till fem  (5) 
delegater.    
 
Utöver   de   fem   ordinarie   delegaterna   kan   ÅAS även   skicka   högst   fem   suppleanter. 
Suppleanterna kan vara personliga eller gemensamma enligt studentkårens eget beslut. 
FSF   subventionerar   kostnaderna   för mötesdelegaternas deltagande. Subventionen   för   ordinarie 
delegater är större än för suppleanter. För tillfället är kostnaderna per delegat/suppleant inte ännu 
klara, men ÅAS har brukat sända suppleanter för varje ordinarie delegat för att kunna vara säker på att 
utnyttja sin rösträtt till fullo. Dessa allmänna suppleanter skall väljas i preferensordning.  
 

Fullmäktige  hade i uppdrag att välja fem delegater att representera ÅAS på Finlands  studentkårers 
förbunds förbundsmöte samt fem gemensamma suppleanter i    preferensordning.  Fullmäktige beslöt 
att skickar GS Gustafsson som observatör samt valde Jonne Kunnas, Veera Granroth, Rudolf Tommos, 
Esther Djupsund och Pernilla Bagge som delegater till FSF förbundsmöte, samt   suppleanter   i 
preferensordning:  Salla  Lahdentausta  och  Amanda Byskata.  
 
Fullmäktige  befullmäktigade styrelsen  att vid behov utse observatörer samt välja ersättande delegater 
om någon av de utsedda delegaterna eller suppleanterna får förhinder.   
 

Beslutsförslag: Styrelsen väljer återstående suppleanter till förbundsmötet.  
 
Beslut: Styrelsen väljer Rasmus Kupi, Matias Oksa och Nicolina Nordman som suppleanter till 
förbundsmötet i ovanstående preferensordning. 

  
  

Studentkultur  

 

260 Tillsättande av årsfestmarskalk till ÅAS 104:e årsfest   

Föredragare: Styrelsemedlem Djupsund   
Bilaga: Ansökningar  
  
Åbo Akademis studentkår anordnar sin 104:e årsfest i Vasa i februari 2023. För detta behövs en 
årsfestmarskalk som kommer att få ett arvode á 500 euro  
  
Under ansökningstiden har studentkåren fått in tre ansökningar, av Melina Hermann, Alexandra 
Westerlund och Adam Lahtinen.  
  
 

Beslutsförslag: Styrelsen diskuterar de inkomna ansökningarna och fattar beslut om en 
årsfestmarskalk inför kommande verksamhetsår.   
 
Beslut: Styrelsen väljer Alexandra Westerlund till årsfestmarskalk 2023. 
 
 



Styrelsemöte 14/22 |Protokoll 

19.10.2022 

   5 

261 SEKSMYY-träff i Åbo 19.10-20.10 

Föredragande: SO Granroth  
 

ÅAS och TYY ordnar en träff för studentkårerna AYY, JYY, HYY, TAIYO och TREY i Åbo den 19-20.10. Under träffen 
kommer aktuella ärenden för studentkårer diskuteras både sektorvis och i större grupper. Träffen är även ett 
ypperligt tillfälle att stärka på samarbetet mellan studentkårerna och lära känna andra förtroendevalda. 
 
I och med att ÅAS ordnar träffen tillsammans med TYY, ansvarar ÅAS således för en del av programmet. 
SEKSMYY-träffarna ordnas enligt ett roterande system men det har inte budgeterats något för evenemanget. Nu 
är förslaget att ÅAS tillsammans med TYY bjuder på mat under kvällsprogrammet. 
 

Förslag: Styrelsen beslutar att bjuda på mat under kvällsprogrammet. Till maten reserveras 400 euro ur kontot 
Styrelsens allmänna medel. Hälften av kostnaderna faktureras i efterhand av TYY 
 

Beslut: Enligt förslag 

Inbjudningar 

262 Uskontojen rauhankävely 24.10 

Föredragande: GS Gustafsson 

Olika religiösa samfund ordnar en promenad under FN-dagen 24.10. ÅAS välkomnas att delta. 

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande 

Beslut: Tackar för inbjudan och noterar för kännedom 

263 LoimuTKU 5-årsfest 27.10 

Föredragande: GS Gustafsson 

Loimu firar sin 5. årsfest 27.10. Priset för årsfesten är 8 euro.  

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

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande 

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan 

264 Setan syyskarkelot 1.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

Seta ordnar träff med samarbetspartners 1.11 i Setas kontor. Under tillställningen diskuteras bl.a. 

påverkningsarbete och riksdagsvalet. Inbjudan gäller för en person. 

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande 

Beslut: Styrelsemedlem Andersson deltar 
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265 Prosa XLVII 5.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

Prosa firar sin XLVII årsfest 5.11. Priset ingår inte i inbjudan, sista anmälningsdagen är 22.10 

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

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan 

Beslut: Styrelsemedlem Andersson deltar på egen bekostnad 

266 Mat i utbyte mot åsikter 10.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

Luckan ordnar ett tillfälle för en referensgrupp för en muntlig utvärdering av deras tjänster, i utbyte mot 

pizza. 

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande 

Beslut: Styrelsemedlem Tommos deltar 

267 VOAS festmottagning 11.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

VOAS ordnar festmottagning 11.11 i Vasas stadshus för att fira föreningens 50. verksamhetsår. Sista 

anmälningsdagen är 30.10  

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande 

Beslut: Styrelsemedlem Pakarinen deltar 

268 Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet Ugglemiddag 12.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet ordnar Ugglemiddag 12.11 i. Priset för middagen är 

425 kr.  

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

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan 

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan 
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269 Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi XCV årsfest 19.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

HF firar sin XCV årsfest 19.11 i Panimoravintola Koulu. Priset för årsfesten är 85 euro för medlemmar och 

95 för övriga. Sista anmälningsdagen är 1.11.  

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

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande 

Beslut: Styrelsemedlem Andersson deltar 

270 HUS 154. årsfest 26.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

HUS firar sin 154. årsfest 26.11 i Gamla Studenthuset. Priset för årsfesten är 150 euro. 

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

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande 

Beslut: SO Granroth deltar. 

271 Merkantila klubben XCIV 25.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

Merkantila klubbens XCIV årsfest ordnas 25.11 i Mässcentret i Åbo. Priset på årsfesten är 145 euro för icke-

medlemmar, sista anmälningsdagen är 29. oktober.  

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

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande 

Beslut: Styrelsemedlem Djupsund deltar 

272 Övriga ärenden 

Styrelsemedlem Sjöskog presenterade Halloweenrun - ett motionsevenemang som är gratis för oss. ÅAS 

del är att marknadsföra och vara på plats. 

273 Mötets avslutande 

SO Granroth  avslutade mötet kl. 9.58

Bilagor:  

Bilaga 1- ansökningar 
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Justerat 19.10.2022 

 

Vid protokollet 

 

Veera Granroth    Veera Gustafsson 

 


