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Styrelsemöte 17/22 | Protokoll

Tid: Tisdag 29.11.2022 klockan 9:00 

Plats:  Lena, Åbo  samt  Zoom

Kallade: SO Veera Granroth 
VO Erik Östman 
Styrelsemedlem Djupsund f 
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 

292 Mötets öppnande 

SO Granroth öppnade mötet kl. 09.04 

293 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. 

294 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

295 Meddelanden 

TO, 17 NOVEMBER 
Föreningsfrukost i Vasa 
Europaforum i Åbo rf höstmöte/Rudolf 
Möte med Vocalis och Impuls/VO&GS 
Föreningsutbildning/SEÅ 

FRE, 18 NOVEMBER 
FSF förbundsdagar 
Kommunikation vid ÅA-ÅAS möte/SOM, Axel, VO 

LÖ, 19 NOVEMBER 
FSF förbundsdagar 

MÅ, 21 NOVEMBER 
ÅAA möte/SO 

TI, 22 NOVEMBER 
FMG 07/23 aftonskola 
 

ONS, 23 NOVEMBER 
CO2 kartläggningsmöte med Brink/VO&GS 

TO, 24 NOVEMBER 
LGIS-möte/KOM 

FRE, 25 NOVEMBER 
SHVS-möte/SOM 

MÅ, 28 NOVEMER 
Träff med språkcentret/SO, VO & Rudolf 
Valutskottsmöte/SOM&FO 

TI 29 NOVEMBER 
Styrelsemöte 
Studrepträff/VO, Axel, SOM 
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Administrativa ärenden 

 

296 Val av kandidatarbetare till projektet Hållbart ÅAS 

Föredragande: GS Gustafsson 

1- Bilaga: Ansökningar: Hållbart ÅAS - koldioxidkartläggning 
 

Enligt strategins åtgärdsprogram ska ÅAS under 2023 kartlägga koldioxidutsläppen för verksamheten. 

Detta görs som en del av personens kandidatarbete. Fokuset kommer ligga på intressesidans 

verksamhet och utsläpp. Syftet med kandidatarbetet är att kartlägga koldioxidutsläppen samt uppgöra 

en koldioxidutsläppskartläggning. 

Inom utsatt tid kom två ansökningar som hittas som bilaga. 

Beslutsförslag: Styrelsen väljer en person att kartlägga koldioxidutsläppen i ÅAS verksamhet. 

Beslut:  Styrelsen väljer Stella Sandström för att kartlägga koldioxidutsläppen i ÅAS verksamhet

297 Återremitterat ärende: 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.  
 

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.   
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Eftersom en ansökan fått en tilläggskommentar senare i halloped hade den ursprungliga texten 
försvunnit. Sökanden gavs möjlighet att skicka in ansökningstexten på nytt. Ärendet behandlas då alla 
intresserades intresseanmälningstexter finns tillhanda 
 

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

Beslut:  Styrelsen väljer Lovis Simon som  suppleant till jämställdhetskommittén för ÅA för den 

resterande mandatperioden fram till 31.2.2024

 
 

Inbjudningar 

 

298 Pedavoces konsert  

Föredragande: GS Gustafsson 

Pedavoces julkonserter ordnas 26.11, 2.12 och 3.12 (Maxmo och Trefaldighetskyrkan). OSA var 28.11, 

evenemanget medför inga kostnader. 

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

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande. 

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan

 

299 Luciabal i Stockholm, 13.12 

Föredragande: GS Gustafsson 

Traditionella Luciabalen anornas varje år av Stockholms universitets studentkår, och ÅAS har inofficiellt 

blivit bjudna av Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet. Biljettsläppet var 16 november. 

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

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan 

Beslut:   Enligt förslag

 

300 Övriga ärenden 

Det har inte kommit in ansökningar till Fastlaskiainenkoordinator och ÅAS deltar i fackeltåget i Vasa, vilket 

förväntas kosta ungefär 30 euro. 
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301 Mötets avslutande 

SO Granroth avslutade mötet kl. 09.18

Bilagor: 

1- Ansökningar: Hållbart ÅAS - koldioxidkartläggning 
 

 

Justerat 29.11.2022 

Vid protokollet 

 

Veera Granroth   Veera Gustafsson 


