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Styrelsemöte 16/22 | Protokoll

Tid:  Onsdag 16.11.2022 klockan 9:00 

Plats:   Lena, Åbo  samt  Zoom

Kallade: SO Veera Granroth 
VO Erik Östman 
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 

280 Mötets öppnande 

SO Granroth öppnade mötet kl. 9.06 

281 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 

282 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan 

283 Meddelanden 

FRE, 4 NOVEMBER 
Årsfestmöte/GS, SEÅ, SEV 
Kulturkampus Åbo/SO 
G40K-träff med SDP/SO 

MÅ, 7 NOVEMBER 
KOTAMO-projektets slutrapport/SOM 
Rektors ledningsråd/SO 
Hållbarhetsevenemang i Argentinasalen 

TI, 8 NOVEMBER 
FSF förbundsdagarnas utbildning 
Diskussion om flexibla studier/VO&SOM 

ONS, 9 NOVEMBER 
Möte med Tom Lehmus/GS &Rudolf 
Möte om förhandlingar under 
förbundsmötet/GS&FO 

TO, 10 NOVEMBER 
Taisto-övning/GS 

FRE, 11 NOVEMBER 
Budgetmöte med ÅFM/GS 
VOAS 50/Axel 

MÅ, 14 NOVEMER 

TI 15 NOVEMBER 
Presidiemöte/GS 
Rektorslunch 

ONS, 16 NOVEMBER 
Styrelsemöte 
Möte med Sigge 
Presidiemöte 
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Högskolepolitiska ärenden 

 

284  Val av ÅAS representant till direktionen för SHVS västra serviceområde  

 Föredragande: SOM Lindblad  
  
SHVS har inkommit med begäran om att student- och studerandekårerna väljer sina representanter till 
SHVS förvaltningsorgan inför kommande mandatperiod.   
 

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS verkar i hela landet. I och med social- och hälsovårdsreformen har 
även SHVS förvaltning reformerats. SHVS leds av styrelse och delegation, samt nu direktioner för de fem 
olika serviceområdena.   
 

ÅAS alla medlemmar får service inom det västra området eftersom verksamhetsställena i Vasa och Åbo 
hör hit.   
 

Direktionen har en två-årig mandatperiod. Student- och studerandekårerna har platser i direktionen och 
väljer enligt ett roterande schema ordinarie- och suppleant. ÅAS står nu i turen för ordinarieplats och TYY 
för suppleantplats. VYY hade suppleant och TYY ordinarie i den förra mandatperioden. Gruppen verkar på 
finska och SHVS material och möteshandlingar finns tyvärr inte översatta till svenska eller engelska. SOM 
Lindblad kontaktar SHVS och ber om att stadgar och arbetsordning snarast översätts till svenska och sätts 
upp på SHVS webbplats, detta underlättar i framtiden både utlysningen av platser med korrekt 
beskrivning samt alla kårers kännedom om förvaltningen.   
 

SOM Lindblad förmedlar ansökningarna till styrelsen inför mötet.   
 

Förslag: Styrelsen beslutar välja en representant till direktionen för SHVS västra serviceområde för 
mandatperioden 1.1.2023-31.12.2024.  

Beslut: Styrelsen beslutar att välja Salla Lahdentausta till direktionen för SHVS västra serviceområde för 
mandatperioden 1.1.2023-31.12.2024 

  
  

285 Val av suppleant till jämställdhetskommittén för ÅA  

Föredragande: SOM Lindblad  

Eftersom Emma Löfdahl blivit befriad från sina förtroendeuppdrag behövs en ny personlig suppleant för 
Linn Gröndahl i jämställdhetskommittén för ÅA för mandatperioden fram till 31.12.2024  
 
Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla 
jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge 
utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs 
uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis 
jämställdhetsplan och plan för likabehandling.  
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Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en 
särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de 
behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.  
 

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med 
representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig 
personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på 
kommitténs studentrepresentanter.  
 

Eftersom jämställdhetskommittén ska jobba på både svenska och engelska och allt material översättas 
har lediganslagningen gått ut på båda språken.   
 

SOM Lindblad förmedlar ansökningarna till styrelsen inför mötet.   
 

Förslag: Styrelsen beslutar välja en suppleant till jämställdhetskommittén för ÅA för den resterande 
mandatperioden fram till 31.2.2024.   

Beslut: Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till 29.11. 

 

Studentkultur  

 

286 Förnyandet av avtal till Föreningskansliet och Havtornens lager i Vasa 

Föredragande: Styrelsemedlem Lahtinen  
Bilagor: 1- Föreningskansliet 2023 intresseanmälningar 
 2- Lagerutrymme i Havtornen 2023 -Lager 203 
 3 – Lagerutrymme i Havtornen 2023 – Lager 205 
 
 

Avtalen för föreningskansliet och hyllorna i Havtornens lager i Vasa går ut 31.12.2022. Dessa avtal ska nu 
förnyas, för tiden 1.1.2023 till 31.12.2024. Intresseanmälan för dessa avtal har varit öppen från 7.11 till 
15.11. I bilagan hittas de ansökningar som har kommit in i tid, samt ett förslag på fördelningen över skåp 
och hyllor.    
  
  
Beslutsförslag: Styrelsen godkänner de ansökningar som har kommit in och placering enligt bilaga. De 
nya avtalen undertecknas och börjar gälla från 1.1.2023.  
 
Beslut: Enligt förslag 
 

287 Fackeltåg i Vasa 

Föredragande: SO Granroth 

ÅAS var med och ordnade fackeltåg tillsammans med VYY förra året på Finlands självständighetsdag. Det 
finns nu intresse att fortsätta detta samarbete och ordna fackeltåget på nytt i år. I fackeltåget går 
studentkårer, föreningar och studerande från Vasa. Fackeltåget avslutas på torget med tal på finska och 
svenska, samt körsång.   
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Beslutsförslag: ÅAS fungerar som medarrangör till fackeltåget tillsammans med VYY. Evenemanget 
ordnas 6.12. 
 
Beslut: Enligt förslag 
 

288 Lediganslag om Fastlaskiainenkoordinator   

Föredragare: Styrelsemedlem Djupsund  
  
Det traditionella studieevenemanget Fastlaskiainen går av stapeln i februari 2023. Till detta behövs en 
koordinator som ordnar lov, tillstånd med mera inför själva evenemanget.   
  
Beslutsförslag: Styrelsen lediganslår uppdraget som koordinator för Fastlaskiainen och att denna person 
ska få ett arvode på 500 euro för uppdraget.   
 
Styrelsen preciserade att uppdraget gäller för Åbo. 
 
Beslut: Enligt förslag 

 

289 Fastställande av ÅAS 104-årsfestkommitté  

Föredragare: Styrelsemedlem Djupsund   
Bilaga 4: ÅFK ansökningar  
 

ÅAS-104:e årsfest firas redan i februari 2023 och därmed behöver årsfestmarskalken och kommittén 
sätta i gång sitt arbete redan nu.   
  
Styrelsen har fått in 5 ansökningar som hittas i bilagan. 

  
Beslutsförslag: Styrelsen i samråd med årsfestkommitténs ordförande fastställer årsfestkommitténs 
medlemmar.   
 

Beslut: Styrelsen väljer Amanda Almén, Janina Hokajärvi, Siri Sundblom, Melina Hermann och Vanja Snabb  

till årsfestkommittén 

Inbjudningar 

 

290 Konstertinbjudan: Adventskonsert i 25.11 och 26.11 

Föredragande: GS Gustafsson 

Florakören och Brahe Djäknar ordnar traditionsenlig adventskonsert tillsammans med Akademiska 

Orkestern 25.11 och 26.11. Evenemanget är gratis för ÅAS och sista anmälningsdag var 11.11. 

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande 
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Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan 

291 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

292 Mötets avslutande 

SO Granroth avslutade mötet kl. 09.35

Bilagor: 

1- 1- Föreningskansliet 2023 intresseanmälningar 
2- Lagerutrymme i Havtornen 2023 -Lager 203 
3-  Lagerutrymme i Havtornen 2023 – Lager 205  
4- ÅFK ansökningar  

 


