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Verksamhetsplan för 2023 med framtida mål

Detta dokument beskriver Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) verksamhet, intressebevakningsmål och konkreta åtgär-
der för 2023, samt längre målsättningar för ÅAS intressebevakning och service. Verksamhetsplanen bidrar till kon-
tinuiteten och stöder dom långsiktiga målsättningarna för organisationen. Målsättningarna utvärderas årligen vid 
verksamhetsplanensuppdatering.Verksamhetsplansmodellen stöder det långsiktiga tänkandet inom studentkåren, 
i enlighet med strategin. Strategins åtgärdsprogram togs i användning år 2022. Verksamhetsplanen beskriver den 
övergripande verksamheten inom ÅAS medan den vardagliga verksamheten konkretiseras i styrelsens preciseringar.

ÅAS intressebevakning ska vara en lättöverskådlig helhet med en sammanhängande layout. Alla styrelsemedlemmar 
ska få en utbildning i intressebevakning eftersom det är ett lagarbete. Kontakten till medlemmarna är kontinuerlig och 
Studentkåren driver de frågor som är viktiga för dess medlemmar. Studenter känner att de kan vända sig till Student-
kåren i frågor som berör intressebevakning och att de får ett professionellt bemötande och hjälp.

ÅAS verksamhet ska vara lättillgänglig, öppen och välkomnande. Jämlikhet och inklusion genomsyrar hela verksam-
heten och jämställdhets- och likabehandlingsfrågor tas kontinuerligt upp med samarbetspartners och andra berör-
da parter. I ÅAS verksamhet ska kåreniten vara i fokus och arbetet ska nå ut till alla medlemmar så att de känner mer-
värde av medlemskapet.

ÅAS som en aktiv del av Åbo Akademi

Verksamhetens mål 2023

Kontakten mellan ÅAS och Åbo Akademi (ÅA) är vardaglig och ÅAS har tydliga och konkreta mål gentemot ÅA. ÅAS 
fortsätter vara aktivt med i diskussionen om utrymmesfrågor och jobbar för att studenterna har ändamålsenliga ut-
rymmen på campus, både för studier och föreningsverksamhet. Geologicum blir ett vardagsrum för föreningarna i Åbo 
och utrymmena där används aktivt och ändamålsenligt.

Kontakten till studentrepresentanterna är regelbunden, naturlig och vardaglig och intressebevakningsnätverket för-
verkligas ändamålsenligt på båda orterna.

ÅAS lobbar för flexibla studier som möjliggör studier i olika livsskeden, detta innebär att möjligheterna för distans-
undervisning utnyttjas även i fortsättningen och att undervisningen går mot en mera hybrid form. Arbetet för att för-
bättra genomströmningen får inte hota valmöjligheter inom examina och möjligheten att bygga upp en skräddarsydd 
kompetensprofil.

Åtgärdsförslag 2023 

 ● ÅAS lyfter digitaliseringen som främjande faktor för flexibla studiemöjligheter, utan att vikten av närunder-
visning och tillgång till campus förminskas  

 ● ÅAS är den naturliga kontaktlänken till ÅA och ser till att det finns ett forum för kontinuerliga träffar med 
akademins ledning och studentrepresentanter 

 ● Kommunikation med studentrepresentanterna är aktiv och Teams-kanalen används regelbundet

 ● ÅAS fortsätter i samråd med ÅA att utveckla ÅA:s arbete för studerandes välmående  

 ● ÅAS samarbetar med ÅA för att förbättra ÅA:s kommunikation och riktlinjer som berör undervisning till 
studerande

 ● ÅAS arbetar för att ÅA ska fortsätta med vidareutveckling av dom digitala servicetjänsterna som finns för 
studerande. 

 ● Erfarenheterna och möjligheterna från coronatidens distansundervisning på ÅA tas till vara och utvecklas 
så att flexibiliteten i studierna utökas, samtidigt som behovet av närundervisning och campusnärvaro lyfts 
upp. 



Mål för framtiden

 ● Studentrepresentation är attraktivt, studentrepresentantplatserna är lätta att fylla och kontakten mellan 
studentrepresentanterna och ÅAS fungerar smidigt.  

 ● Kontakten mellan ÅAS och ÅA är bra och vardaglig. 

 ● Studierna är flexibla och möjliggör att studerande i alla livssituationer kan studera smidigt.  

 ● Det finns tillräckligt med ändamålsenliga utrymmen på campus, både för studier och föreningsverksamhet.

 ● ÅA lägger fokus på studerandes välmående i alla delar av verksamheten 

NATIONELL HÖGSKOLEPOLITIK  

Verksamhetens mål 2023 

ÅAS är aktivt med i diskussionerna gällande förnyandet av universitetens finansieringsmodell. ÅAS lyfter fram behovet 
av incitament i finansieringsmodellen som gynnar studerandes välmående fram om antalet utexaminerade. 

ÅAS deltar i FSF:s riksdagsvalskampanj samt ordnar gemensam kampanj med OVVS och Grupp 40 000. I kampanjen 
framhävs dom gemensamma målen för att förbättra studerandes vardag.

Tillräckliga resurser allokeras för livslångt lärande utan att detta påverkar grundexamensutbildningen. De centra-
la frågorna inom livslångt lärande förtydligas, till exempel hur systemets strukturer ser ut, vilka de tillgängliga resur-
serna är och hur lärandet möjliggörs ekonomiskt.

ÅAS är med i utvecklingsarbetet för den gemensamma plattformen för högskolorna, Digivisio 2030, som möjliggör stu-
dier som är oberoende av tid och rum och uppmuntrar till samarbete högskolorna emellan. ÅAS samarbetar aktivt med 
ÅA för att föra fram den svenskspråkiga utbildningens särskilda behov.

Utbildningens finansiering ska tryggas och högskoleutbildningen ska vara avgiftsfri för alla studenter oberoende bak-
grund. 

Åtgärdsförslag 2023

 ● ÅAS samarbetar aktivt med FSF för att vara en aktiv aktör inom den nationella högskolepolitiken 

 ● ÅAS ordnar riksdagsvalskampanj tillsammans med samarbetspartners för att synliggöra valet bland 
studerande

 ● ÅAS tar ställning i och deltar i samhällsdebatten i de frågor som rör den nationella högskolepolitiken för att 
föra fram ÅA studerandes röst

 ● Arbetar aktivt för att högskolornas finansieringsmodell blir mer ändamålsenlig då den förnyas 

 ● ÅAS jobbar för att utbildningen kan arrangeras enligt studerandenas önskemål och behov 

 ● Arbetar för att antagningen till högskolorna är ändamålsenlig och möjliggör flera vägar in till utbildningen 

 ● Deltar aktivt i utvecklingen av Digivisio 2030 plattformen, specifikt för att föra fram språkperspektivet 

 ● Lyfta fram vikten av livslångt lärande i den offentliga diskussionen och politiken

Mål för framtiden 

 ● Nybörjarkvotens andel sjunker och mångsidiga antagningsformer utvecklas för att garantera mer jämlika 
möjligheter för antagning av studenter oavsett bakgrund.  

 ● Digivisio 2030 kompletterar flexibiliteten inom utbildningen utan att ersätta högskolornas roll. 

 ● Högskolornas finansiering är på en hållbar grund och beaktar den utvecklingen som Digivisio 2030 medför. 

 ● Utbildningen möjliggör valmöjligheter inom examina, så att studerande har en chans att bygga upp en 
skräddarsydd kompetensprofil. 

 ● Undervisningen på högskolor är av hög kvalitet och digipedagogiken är en naturlig del av utbildningen. 



 ● Undervisningen är flexibel och möjliggör studier för studerande i olika livsskeden. 

 ● Utbildningens uppbyggnad stödjer studerandes välmående. 

INTERNATIONALISERING

Verksamhetens mål 2023 

ÅAS sporrar och informerar internationella studeranden om hur de kan vara med och påverka ÅAS intressebevakning. 
ÅAS ordnar evenemang som främjar kontakten mellan internationella och nationella studerande, samt uppmuntrar 
specialföreningarna att i högre grad inkludera internationella studerande i deras verksamhet genom verksamhet på 
både svenska och engelska.  

ÅAS värnar om att internationella studeranden ska känna sig välkomna och inkluderade i studentkårens verksamhet 
och studielivet i Åbo och Vasa. ÅAS för en aktiv dialog om att avskaffa läsårsavgiften för internationella studerande 
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS) med ÅA, Finlands Studentkårers Förbund (FSF) och i den 
offentliga debatten.   

Åtgärdsförslag 2023

 ● ÅAS samarbetar med och informerar om aktiva aktörer som driver verksamhet för internationella studeran-
de, så som exempelvis Erasmus Student Network (ESN). 

 ● Internationella studerande beaktas i all verksamhet och inkluderas i den ordinarie verksamheten. ÅAS ar-
rangerar evenemang som inkluderar och riktar sig till internationella studeranden.

 ● ÅAS ordnar tillfällen där internationella studerande med låg tröskel kan samlas för att dela sina upplevelser 
och ta del av nyheter från ÅAS. 

 ● ÅAS för kontinuerlig dialog med internationella ärenden vid ÅA och utbildningsservice för att utveckla sam-
arbetet och integrationen av de internationella studerandena samt samarbetar med ÅA:s tutorer för inter-
nationella studerande. 

 ● ÅAS arbetar för att sänka tröskeln för specialföreningarna att välkomna internationella studerande i sin 
verksamhet genom att ge stöd för hur de exempelvis kan förverkliga tvåspråkiga evenemang, marknadsföra 
sig bland internationella studerande och bli mera synliga även på engelska.  

 ● ÅAS jobbar tillsammans med FSF för att avskaffa läsårsavgifter för internationella studerande som kommer 
från länder utanför EU-och ESS-området.  

 ● ÅAS deltar aktivt i Study in Turku projektet “Internationell vänverksamhet” tillsammans med Turun Am-
mattikorkeakoulu, Åbo Universitet och Åbo Akademi. 

Mål för framtiden 

 ● Internationella studerande är en naturlig del av ÅAS verksamhet. Internationella studeranden känner sig 
välkomna och är en naturlig del av studielivet i Åbo och Vasa. 

 ● Internationella studerande är inkluderade genom att specialföreningarna är aktiva på engelska.

 ● ÅAS upprätthåller en god kontakt och samarbetar med tutorerna för internationella studerande

 ● Kontakten mellan ÅAS och internationella studerande är aktiv och vardaglig

 ● Utbildningen är avgiftsfri för alla nationella samt internationella studenter och internationella studeran-
des arbetsmöjligheter ökar i Finland efter examination.



SOCIALPOLITIK

Verksamhetens mål 2023 

SHVS kommunikation och service är högklassigt trespråkig för alla våra medlemmar, hälsovårdsavgiften kommunice-
ras och betalas på ett smidigt sätt. Utbytesstuderandes hälsovård som överförs från kommunerna till välfärdsområ-
det fungerar smidigt och tjänsten fungerar såväl på svenska som på engelska, på båda verksamhetsorterna. 

Psykologernas och studiepsykologernas resurser är tillräckliga på båda orterna. Väntetiden till vård är kort och man 
får vård genast då man behöver det. ÅAS lobbar för att ÅA och SHVS kommunicerar aktivt om den aktuella vänteti-
den och ÅAS kommunicerar till studerande om vilka stödfunktioner som finns. 

Studerandes behov lyfts fram till offentligheten och bidrar till diskussionen inför riksdagsvalet. Studentrörelsens mål 
finns med i det nya regeringsprogrammet.

 

Åtgärdsförslag 2023

 ● ÅAS betonar trivsel, välbefinnande och ergonomi i fastighetsutvecklingen. ÅA:s campus och studieutrym-
men utvecklas i samråd med studerande. 

 ● ÅAS ordnar riksdagsvalspaneler i både Åbo och Vasa för att uppmuntra studerande att engagera sig i riks-
dagsvalet samt synliggör varför det är viktigt att studerande ska rösta i valet.

 ● ÅAS samarbetar med FSF, Grupp 40 000 och Opiskelijan Vaasa-Vasa studerande (OVVS) gällande riksdags-
valskampanjen

 ● ÅAS lyfter upp utbytesstuderandes situation då välfärdsområdet inleder sitt arbete samt kommunicerar 
aktivt om dom förändringar som sker

 ● ÅAS träffar beslutsfattare tillsammans med Grupp 40 000, OVVS och FSF för att lyfta fram studerandes 
behov till beslutsfattare

 ● ÅAS arbetar för att ÅA ska ha en styrgrupp eller motsvarande med ansvar för studerandes välmående

 ● ÅAS använder existerande forskning om studerandes utkomstläge och välmående som bas i den politiska 
lobbningen. 

 ● ÅAS för aktivt fram frågor om studerandes utkomst och välmående i den offentliga diskussionen

 ● ÅAS är aktivt med i diskussionerna om utvecklingen av OVVS verksamhet då OVVS övergår från att vara en 
förening till ett nätverk. Särskild fokus läggs på hur den gemensamma ekonomin hanteras.

 
Mål för framtiden  

 ● SHVS verksamhet är jämlik på verksamhetsorterna och fungerar på både svenska och engelska.

 ● SHVS resurser är tillräckliga för att svara på det existerande vårdbehovet

 ● Psykologernas och studiepsykologernas resurser är tillräckliga på båda orterna och man får vård snabbt då 
man behöver det. 

 ● Beslutsfattare vet studerandes behov och fattar beslut som gynnar studerande.

 ● ÅA:s campus och studieutrymmen är utvecklade i samråd med studerande. Trivsel, välbefinnande och ergo-
nomi är viktiga faktorer som har beaktats. 



VÄLMÅENDE OCH MOTION I STUDIEVARDAGEN

Verksamhetens mål 2023

Under verksamhetsåret ska ÅAS erbjuda verksamhet som främjar kårmedlemmarnas välmående. Verksamhet som 
innefattar välmående innebär såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande, vilket exempelvis kan vara motion, föreläs-
ningar och kampanjer.

ÅAS samarbetar med Campus Sport i Åbo och ÅAU Sports i Vasa som erbjuder motion på både svenska och engelska  
där alla känner sig välkomna. Motionsutbudet på båda orterna motsvarar efterfrågan hos våra medlemmar. Campus 
Sport:s ledningsgrupp har en studentrepresentant per högskola i Åbo för att garantera att studenters röst blir hörda 
i beslutfattandet. ÅAS ska upprätthålla kontakten till ÅAU Sports och Campus Sport och ha ett inflytande på  
deras verksamhet.

Åtgärdsförslag 2023

 ● ÅAS ordnar egna evenemang och tillställningar som tangerar välmående och motion.

 ● ÅAS stödjer specialföreningarnas ordnande av evenemang som tangerar välmående och motion.

 ● ÅAS lobbar för att alla universitet och högskolor i Åbo har en egen representant i Campus Sport.  

 ● ÅAS upprätthåller en regelbunden kontakt till ÅAU Sports kontaktperson för att upprätthålla samarbetet 
med ÅAU Sport. ÅAS sprider aktuell information om ÅAU Sports till våra kårmedlemmar.

 ● Campus Sport och ÅAU Sport ska i mån av möjlighet involveras i ÅAS verksamhet som tangerar välmående 
och motion, exempelvis kampanjer och evenemang. 

 ● ÅAS samarbetar med ÅA för att förbättra studerandes välmående, detta arbete sker bl.a. i ÅA:s styrgrupp 
för välmåendefrågor

Mål för framtiden 

 ● Välmående betonas på båda orterna och är en naturlig del av hela ÅAS verksamhet. ÅAS ordnar större pro-
jekt och kampanjer som ska stärka våra kårmedlemmars välbefinnande, samt stödjer våra specialföreningar 
och sporrar dem till att ordna varierande motionsevenemang. 

 ● ÅAS upprätthåller ett starkt samarbete med ÅA så att motionsverksamheten är säkrad även i framtiden. 
ÅAS bevakar att det finns ett brett och varierande motionsutbud på både svenska och engelska samt att 
studerande är representerade i beslutfattandet.  

 ● Studerande har de förutsättningar som behövs för att kunna må bra under studietiden.

JÄMLIKHET

Verksamhetens mål 2023

Jämlikhetsplanen uppdateras och dess innehåll genomsyrar all ÅAS verksamhet. På alla evenemang som ÅAS och 
föreningarna ordnar finns kontaktpersoner, tillgänglighetsinformation och tydliga evenemangsbeskrivningar. Stude-
randes olikheter beaktas i verksamheten och i intressebevakningen.

Åtgärdsförslag 2023 

 ● Tillgänglighet och inkludering beaktas vid planeringen av alla ÅAS evenemang.

 ● Principerna för tryggare rum blir en naturlig del av all ÅAS verksamhet och ÅAS lyfter fram dessa även till 
specialföreningarna

 ● Tillgänglighetsinformation ska finnas i evenemangsbeskrivningar för att sänka tröskeln för att delta i verk-
samheten 



 ● ÅAS stöder och utbildar specialföreningarna så att verksamheten utvecklas till mer jämlikt och inkluderan-
de. 

 ● Studentkåren arbetar för att göra den egna verksamheten mer tillgänglig på engelska. 

 ● ÅAS utreder möjligheterna att ordna evenemang som är tillgängliga för personer med funktionsvariation.

Mål för framtiden 

 ● ÅAS för aktivt talan om och är föregångare gällande jämlikhetsfrågor och jobbar aktivt med ÅA och FSF för 
att få dessa frågor hörda.

 ● ÅAS verksamhet är varierande, tillgänglig, jämlik, öppen för alla och icke-diskriminerande. 

 ● Studentkårens tvåspråkiga verksamhet fungerar smidigt inom alla verksamhetsområden. 

 ● ÅAS har haft en tillgänglighetsutredning i våra egna utrymmen och arbetar med att utgående från utred-
ningen göra verksamheten så tillgänglig som möjligt.

FÖRETAGSSAMARBETE

Verksamhetens mål 2023

ÅAS ingår samarbeten med utomstående organisationer och företag som gynnar våra medlemmar och specialfören-
ingar. Företagssamarbeten görs enligt ÅAS direktiv för samarbetsavtal.

Åtgärdsförslag 2023

 ● ÅAS fortsätter utveckla och upprätthålla samarbeten med utomstående organisationer och företag. 

 ● ÅAS utvecklar och upprätthåller mediakortet och gör upp riktlinjer för medelsfördelning. 

 ● Samarbeten inleds i enlighet med riktlinjerna i ÅAS direktiv för samarbetsavtal.

 ● Företagssamarbeten ingås både i Åbo och Vasa. ÅAS letar aktivt efter nya samarbetspartners.

 ●  ÅAS stärker kontakten och samarbetet till Åbo och Vasa stad. 

  Mål för framtiden

 ● ÅAS är en eftertraktad samarbetspartner och samarbetet bidrar positivt till medlemmarnas studietid samt 
specialföreningarnas verksamhet.

 ● ÅAS har tydliga riktlinjer och samarbetena speglar ÅAS värderingar. 

 ● Samarbeten ingås med företag i både Åbo och Vasa. 

STUDENTKÅREN SOM SAMHÄLLSPÅVERKARE

Verksamhetens mål 2023 

ÅAS är med i verkställandet av FSF:s nationella riksdagsvalvalskampanj. Påverkningsarbetet efter kommunalvalet 
2021 och välfärdsområdesvalet 2022 fortsätter tillsammans med Grupp 40 000 i Åbo och OVVS i Vasa. Kontakten till 
lokala beslutsfattare och partier är god samt säkerställer att högskolestuderandes intressen beaktas i beslutsfat-
tandet. Studentkåren tar aktivt och modigt ställning i samhällsdebatten i alla frågor som gäller studerande och an-
dra frågor som är viktiga för vår studentkår. 

ÅAS har fortsättningsvis aktiv del av planeringen och genomförandet av Europaforum i Åbo. 



Åtgärdsförslag 2023

 ● ÅAS arbetar för att våra medlemmar är medvetna om ÅAS påverkningsarbete

 ● ÅAS samarbetar aktivt med Grupp 40 000 i Åbo och OVVS i Vasa för att driva igenom viktiga frågor för stu-
deranden i städerna.  

 ● ÅAS ordnar gemensam riksdagsvalskampanj tillsammans med Grupp 40 000 i Åbo, OVVS i Vasa och med 
FSF nationellt.

 ● ÅAS tar en aktiv roll i samhällsdebatten genom att exempelvis att skriva insändare i lokal media. 

 ● ÅAS har fortsättningsvis en representant i Europaforum i Åbos styrelse. 

 ● Studentrörelsens mål finns med i det nya regeringsprogrammet

 ● Röstningsprocenten i riksdagsvalet 2023 är rekordhögt bland studeranden. 

Mål för framtiden

 ● ÅAS medlemmar är medvetna om ÅAS påverkningsarbete.

 ● ÅAS röst hörs i respektive orts beslutfattande samt nationellt. 

 ● Studerande röstar aktivt i nationella val och engagerar sig i beslutsfattande både lokalt och nationellt

 ● ÅAS har en aktiv roll i samhällsdebatten framförallt då det gäller ärenden som berör studerande

 ● ÅAS träffar regelbundet beslutsfattare i kommunerna, välfärdsområden och nationellt samt lobbar aktivt i 
frågor som berör studeranden.

ÅAS SOM EN HÅLLBAR AKTÖR  

Verksamhetens mål 2023 

Miljöplanen uppdateras och följs av såväl ÅAS kansli som specialföreningarna. Hållbar utveckling och miljötänk syns 
i den dagliga verksamheten och intressebevakningen. 

Föreningarna beaktar i högre grad miljöaspekter under sina evenemang och i sina beslut. ÅAS för aktiv diskussion med 
ÅA om hållbarhet. Arbetet med kartläggningen av intressesektorns koldioxidavtryck inleds.

Åtgärdsförslag 2023

 ● ÅAS fortsätter arbetet med koldioxidneutralitet enligt strategins åtgärdsprogram. 

 ● Arbetet med kartläggningen av intressesektorns koldioxidavtryck inleds.

 ● ÅAS utvecklar tillsammans med specialföreningarna en gemensam praxis för att uppnå en hållbarare verk-
samhet. 

 ● Miljöplanen uppdateras och användningen följs upp och stöd ges till specialföreningarna i förverkligandet 
av miljöplanens principer.   

 ● ÅAS är aktiv i att lyfta upp frågor om hållbarhet mot ÅA. 

 ● ÅAS arbetar för att hållbarhet syns i kursernas lärandemål

Mål för framtiden 

 ● ÅAS verksamhet är koldioxidneutral i enlighet med strategins åtgärdsprogram.

 ● Verksamheten vid ÅAS är växtbaserad

 ● ÅAS är en föregångare i miljöfrågor och hållbar utveckling är en del av hela organisationens verksamhet. 

 ● ÅAS stöder specialföreningarna i att bli koldioxidneutrala.  

 ● Hållbarhet genomsyrar all verksamhet på både ÅA och ÅAS.  



VÅR MEDLEMSSERVICE

Verksamhetens mål 2023

ÅAS medlemsservice syns kontinuerligt på campus genom att ÅAS erbjuder service där medlemmar rör sig. Medlems-
servicen är flexibel och utvecklas enligt medlemmarnas behov. ÅAS samlar kontinuerligt in återkoppling om sin service 
och behandlar den på ett aktivt och professionellt sätt.

Åtgärdsförslag 2023

 ● ÅAS utvecklar och ökar systematiskt sin campusnärvaro och tillgängligheten på servicen.  

 ● Servicen förs närmare medlemmar bland annat genom pop-ups på campusområdet. 

 ● Arbetet med förnyandet av webbsidan inleds.  

 ● ÅAS skickar ut en medlemsenkät för att samla in medlemmars tankar kring verksamheten. ÅAS utvecklar 
verksamheten i enlighet med responsen från enkäten. 

Mål för framtiden

 ● ÅAS medlemsservice är lättillgänglig såväl på campus som på nätet. Vi använder oss av tydlig marknads-
föring gällande den expertis och medlemsservice som vi erbjuder.

 ● Medlemsenkäten används kontinuerligt för att samla in information från våra medlemmar och för att ut-
veckla verksamheten.  

 ● Studerande vet hurudan service ÅAS erbjuder

VÅR KOMMUNIKATION

Verksamhetens mål 2023

ÅAS externa och interna kommunikation är tydlig, välfungerande och lättillgänglig. Kommunikationsplanen följs och 
stödjer ÅAS i den dagliga verksamheten. Den externa kommunikationen följer den grafiska profilen, är enhetlig och 
tilltalande. Dessutom är den externa kommunikationen tvåspråkig och på klarspråk. ÅAS webbsida ska vara tilltalan-
de, lättillgänglig och attraktiv för kårmedlemmarna. 

Åtgärdsförslag 2023

 ● Kommunikationsplanen följs i all daglig kommunikation. 

 ● Arbetet med att förnya webbsidan så att den är mer tillgänglig påbörjas. Särskild uppmärksamhet bör fäs-
tas på webbsidans engelska del och fliken “ÅAS specialföreningar”. 

 ● ÅAS upprätthåller en kontinuerlig kommunikation via sina sociala medier. 

 ● ÅAS fortsätter att nå ut till medlemmarna med en tydlig och lättillgänglig  kommunikation via sociala medi-
er för att uppnå transparens i verksamheten.

 ● Intressebevakningsärenden kommuniceras lättillgängligt ut till medlemmarna så att alla kan ta del av vik-
tig information. 

 ● All extern kommunikation ska ske på engelska och svenska.

 ● En handbok för ÅAS interna kommunikation och ansvarsfördelning skapas i enlighet med kommunikations-
planen

Mål för framtiden

 ● All kommunikation är lättillgänglig och tydlig. Hemsidan är tilltalande, tillgänglig och attraktiv för alla. 



 ● Kårmedlemmar vet skillnaden på ÅA och ÅAS och är nöjda med sitt medlemskap i Studentkåren. 

 ● Den nya hemsidan är lättillgänglig och det står på enkel text vad ÅAS är, gör och för vem

 ● På hemsidan finns basinformation om ÅAS verksamhet även på finska

 ● Kommunikationen är tydlig, professionell och fungerar smidigt på två språk.

ÅAS <3 SPECIALFÖRENINGAR

Verksamhetens mål 2023

Specialföreningarna är en stor och viktig del av ÅAS verksamhet och Studentkåren ska värna om och upprätthålla en 
god kontakt till specialföreningarna. Föreningarna har låg tröskel för att ta kontakt med ÅAS och Studentkåren är ett 
naturligt stöd för föreningarna i vardagen. Specialföreningarna fungerar som en kontaktlänk mellan ÅAS och kårmed-
lemmarna.

ÅAS informerar, utbildar och stödjer specialföreningarnas styrelser så att de har de kunskaper och verktyg som be-
hövs för att lyckas i sina uppdrag. ÅAS ska aktivt stödja föreningarna så att de kan utveckla sin verksamhet för ett mer 
varierande, inkluderande, hållbart och jämlikt studieliv

ÅAS utvecklar och upprätthåller ett intressebevakningsnätverk mellan studentkåren, specialföreningarna och stu-
dentrepresentanterna. Nätverket ska vara välfungerande, aktivt och öppet genom att det förs en aktiv och kontinu-
erlig dialog där alla parter bidrar med insyn i sitt arbete. ÅAS skapar fungerande nätverk så att kontakten mellan stu-
dentrepresentanterna och specialföreningarna är naturlig och välfungerande.

Åtgärdsförslag 2023

 ● Specialföreningsutbildningar och träffar ordnas kontinuerligt under verksamhetsåret. 

 ● ÅAS styrelse utser i början av året kontaktpersoner (kårfaddrar) till varje specialförening så att kontakten 
mellan ÅAS och föreningarna ska vara så tydlig och lätt som möjligt. ÅAS utsedda kårfaddrar strävar till 
att träffa föreningarna minst en gång under året. ÅAS informerar specialföreningarna genast i början av året 
om kårfadderskapet och informerar om att föreningarna får ta kontakt med låg tröskel.

 ● ÅAS ska aktivt representera på specialföreningarnas evenemang och tillställningar för att stärka kontakten, 
öka synligheten och komma närmare både föreningarna och kårmedlemmarna. 

 ● ÅAS ska uppmuntra specialföreningarna att aktivt besöka och använda studentkårens fastigheter och ut-
rymmen för deras verksamhet.  

 ● De föreningar som fått ett utrymme i Geologicum ska uppmuntras att locka radstuderanden dit för vardag-
ligt umgänge och föreningsaktivitet. En kampanj från ÅAS sida för att locka fler studeranden att studera och 
umgås i Geologicum genomförs.

 ● ÅAS stöder aktivt föreningarnas verksamhet. Detta görs genom utbildningar för styrelserna och informa-
tion om olika stöd som föreningarna kan söka från ÅAS. ÅAS producerar och delar material som stödjer 
specialföreningarnas i deras verksamhet. 

 ● ÅAS satsar aktivt på att utveckla och stärka studentkårens varumärke bland specialföreningarna så att de 
känner igen sig i studentkåren och vår verksamhet. Specialföreningarna ska känna att de är en del av stu-
dentkåren och att studentkåren är en del av dem.  

 ● ÅAS ska stärka sin roll som den naturliga kontaktlänken mellan specialföreningar och Åbo Akademi. ÅAS 
lobbar aktivt för att ordna träffar mellan specialföreningarna och Åbo Akademi då det finns oklarheter eller 
frågor som behöver diskuteras. 

 ● ÅAS tar i bruk en Teams-kanal för att förbättra kommunikationen mellan specialföreningarna och ÅAS.

Mål för framtiden

 ● ÅAS är en sammankopplande länk mellan specialföreningarna och Åbo Akademi. ÅAS är den naturliga kon-
taktlänken som specialföreningarna vänder sig till med såväl frågor och problemsituationer som positiva 
händelser. Kontakten mellan specialföreningarna och studentkåren är välfungerande.  

 ● Specialföreningarna är införstådda i frågor som berör deras medlemmar och tar en aktiv roll i diskussioner-



na gällande intressebevakning. ÅAS, specialföreningarna och studentrepresentanterna har en god kontakt 
genom intressebevakningsnätverket och arbetar tillsammans för kårenitens bästa.  

 ● Kontakten mellan ÅAS och specialföreningarna är stark och kontinuerlig. Föreningslivet är aktivt, mångsi-
digt och erbjuder något för alla medlemmar. Studielivet är inkluderande, jämlikt och jämställt där alla mår 
bra och trivs.  

 ● ÅAS och specialföreningarna har en nära kontakt. Specialföreningarna känner att de är en del av studentkå-
ren och att studentkåren är en del av dem.

EVENEMANg

Verksamhetens mål 2023

ÅAS ordnar varierande evenemang som tilltalar medlemmar i olika livssituationer.  Studentkåren har fokus på till-
gänglighet i utrymmes- och i evenemangsbeskrivningar. Studentkåren uppmanar specialföreningarna att upp-
rätta liknande tillvägagångssätt. Marknadsföringen skall vara tvåspråkig, genomtänkt, informativ och göras i god 
tid. Genom att samla in feedback efter arrangerade evenemang fortsätter vi att utveckla och förnya evenemang-
en för att göra dem bättre. 

Åtgärdsförslag 2023

 ● ÅAS ordnar årligen evenemang som stöder studentkårens samhällsansvar 

 ● ÅAS arrangerar evenemang som riktar sig till alla studeranden, oberoende livssituation 

 ● Evenemangsbeskrivningarna bör innehålla tillgänglighetsinformation som till exempel hur man tar sig in 
till stället där evenemanget ordnas, vad som förväntas av deltagare och vem som är kontaktperson på eve-
nemanget 

 ● Resurser riktas till stöd och utvecklandet av evenemangsverksamhet 

 ● ÅAS fortsätter att samla in feedback för evenemang och tar feedbacken i beaktande i planeringen av kom-
mande evenemang. 

 ● ÅAS samarbetar med sina utskott i ordnandet av evenemang

Mål för framtiden 

 ● Varje evenemang vid ÅAS och specialföreningarna har utsedda kontaktpersoner. Evenemangen är genom-
tänkta och ändamålsenliga. 

 ● På ÅAS evenemang deltar medlemmar från olika ämnen, fakulteter och inriktningar. Alla medlemmar är 
välkomna att delta och olika behov beaktas. 

 ● ÅAS ordnar evenemang i olika utrymmen för att säkerställa tillgängliga evenemang.

 ● ÅAS använder sig av feedback från olika evenemang och använder det för att utveckla verksamheten  

 ● Studentkåren värnar om studentikosa traditioner och skapar nya studenttraditioner.

ÅAS FULLMÄKTIGE

Verksamhetens mål 2023 

ÅAS har ett aktivt och modigt fullmäktige som tar ställning till aktuella frågor. Fullmäktige är en aktiv del i rekrytering-
en av studentrepresentanter med sitt breda kontaktnätverk och marknadsför studentrepresentanter i olika kanaler. 
Alla medlemmar och suppleanter i nyvalda fullmäktige känner till verksamheten och arbetssätten och engagerar sig i 
den samhälleliga debatten.

ÅAS uppnår det högsta antalet kandidater samt rösteprocent i kårvalet. Kårmedlemmarna vet vad ÅAS och fullmäkti-
ge gör och engagerar sig i dess verksamhet. 



Åtgärdsförslag 2023

 ● Fullmäktige rekryterar aktivt studentrepresentanter. 

 ● Fullmäktige utbildas kontinuerligt så att de besitter tillräckligt med kunskap om de aktuella frågorna för att 
kunna fatta beslut. 

 ● Arbetet med att implementera strategins åtgärdsprogram fortsätter

 ● ÅAS arbetar med att klargöra vad fullmäktige gör för att öka på intresset inför kårvalet

 ● Marknadsföringen inför kårvalet är lockande och engagerar studerande att kandidera och rösta i kårvalet.

Mål för framtiden 

 ● ÅAS har den högsta röstningsprocenten i kårvalet i hela landet. För att uppnå detta behövs aktivt engage-
mang av sittande fullmäktige och föreningarna samt tydlig och väl genomtänkt marknadsföring. 

Personalen

Personalen på intressesektorn under verksamhetsåret består av generalsekreterare, studentombud, serviceexpert i 
Åbo, serviceexpert i Vasa och kommunikatör.

Serviceexperten i Vasa arbetar även en del av arbetstiden för ekonomisektorn. Utöver detta kan personer anställas för 
förverkligandet av särskilda projekt inom budgetens ramar.

Som ansvarsfull arbetsgivare värnar ÅAS om sin personal. De anställdas arbetsmängd ska vara rimlig i förhållande till 
arbetstiden och den fysiska arbetsmiljön ska vara trygg och säker. Personalen ska förses med ändamålsenliga arbets-
stationer och effektiv arbetsutrustning. ÅAS erbjuder sina anställda möjligheter till personalutbildning och upprätt-
håller en atmosfär som uppmuntrar till inlärning och personlig utveckling.

Styrelsens ansvarsområden och storlek 2023

Styrelseordförande och vice ordförande samt sex övriga styrelsemedlemmar. Förutom vice ordförandeskapet innehar 
vice ordförande även andra av de nedan listade ansvarsområdena. Styrelsen beslutar om ansvarsfördelningen internt.

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i Åbo (4) är indelade enligt följande:

 ● Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden) 

 ● Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer) 

 ● Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbe-
te), 

 ● Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet) 

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i Vasa (3) är indelade enligt följande:

 ● Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet)

 ● Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) 

 ● Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), 

 ● Internationella ärenden 

 ● Kommunikation 

 ● Företagssamarbete



Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden utgörs av följande:

Styrelseordförande

 ● helhetsansvar, verksamhetsstyrning

Vice ordförande

 ● styrelseordförandes ställföreträdare

Högskolepolitik

 ● Nationella ärenden: ansvarig för att följa med och i samråd med resten av styrelsen ta ställning till nationel-
la högskolepolitiska frågor.

 ● Studierelaterade ärenden: samarbetsansvarig för studentrepresentanter och det högskolepolitiska nätver-
ket. Upprätthålla kontakten till ÅA och bevaka studenternas studie- och utbildningsrelaterade intressen 
inom Åbo Akademi.

Socialpolitik

 ● Nationella ärenden: ansvarig för att följa med och i samråd med styrelsen ta ställning till nationella frågor 
som gäller studerandes hälsovård, välmående, inkomster och studiestöd samt boende. Ansvarar för kon-
takten till relevanta aktörer nationellt.

 ● Välmående och jämlikhet: ansvarig för frågor som gäller boende, hälsovård, välmående och jämlikhet med 
studierna, kontakt med relevanta aktörer på studieorten och ÅA.

 ● Stadsrelationer: ansvarig för kontakten till kommunala beslutsfattare på studieorten, samt ansvarig för att 
studerandes tankar och åsikter förs fram och stude- randes röst hörs i staden. Koordinering av påverknings-
samarbetet med andra student- och studerandekårer.

Studentkultur

 ● Evenemang: koordinering av evenemang 

 ● Specialföreningar: ansvarig för kontakten till specialföreningarna

 ● Gulnäbbsverksamhet: ansvarig för gulnäbbsinformation och kårhusrundvand- ringar. Ansvarig för kontak-
ten till tutorerna och utbildandet av tutorer och upp- följning av tutorernas arbete.

Internationella ärenden

 ● Internationella ärenden: ansvarig för ärenden som berör utbytesstudenter och internationella magisterstu-
derande.

Kommunikation

 ● Kommunikation: ansvarig för informationsspridning och kommunikationen mellan studentkåren och med-
lemmarna.

Företagssamarbete

 ● ansvarig för skapandet, upprättandet och utvecklandet av näringslivskontakter, sponsorer och samarbets-
partners. Ansvarig för utvecklandet av arbetslivsrelaterad verksamhet.

I arbetsfördelningen mellan styrelsemedlemmarna i Åbo och Vasa tar man hänsyn till ändamålsenlighet och resurser. 
Styrelsen är tillsammans ansvariga för verksamheten. Vid valet av styrelsemedlemmar beaktas regional spridning.




