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Reglemente

för Skcirgårdsinstitutet

vid Åbo Akudemi (SIÅA)

Fastställt av Rektor 19.4.201I

Godkänt av Skärgårdsinstitutets ledningsgrup p | 4.09.20 l0
Godkänt av direktionen ftir Centret ftir livslångt lärande vid Åbo Akademi och
Yrkeshögskolan Novia 15.10 2010

s1
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi som har hela Åbo Akademi som sitt verksamhetsfiilt bidrar
till att fullgöra Åbo Akademis samhällsuppdrag och värnar om en levande skärgård.

$2
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har säte vid Centret for livslångt lärande vid Åbo Akademi
och Yrkeshögskolan Novia (Cll)/Åboenheten.
$,3

Skärgårdsinstitutets upp gifter är

i)

att samordna och utveckla den skärgårdsrelaterade forskning och undervisning som bedrivs

vid Äbo Akademi
2) attbidra med expertkunnande och information gällande skärgårdsutveckling
3) att ta initiativ till och formedla forskningsuppgifter och utredningsuppdrag rörande skärgård,
upprätthålla internationella kontakter och delta i nationella och internationella nätverk på skärgårdsforskningens område

4) att via projektarbeten bistå kust- och skärgårdsbefolkningen, speciellt i Svenskfinland i frågor
som ligger inom institutets verksamhetsområde. Särskilt vill institutet värna om en levande och
hållbar skärgårdsutveckl ing.
5) att samarbeta med organisationer, myndigheter och personer verksamma inom institutets verksamhetsområden i Finland och övriga Norden
6) att utveckla studiehelheten Skärgårdskunskap vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi

l

7) alt utge tidskriften S.kärgård ft)r presentation ari aktuell skärgårdsforskning,
fijr information i
frågor som hör till institutets verksamhet, ftir dokumentation av vårt kustsvenska
kulturarv
samt
^
ftir diskussioner king frågor som rör skärgården och våra.u"rrrtu t uil;il;;*
8) att popularisera skärgårdsrelaterad,vetenskap (t.ex. via Forum ftir skärgårdsforskning)
i nära
samarbeta med Skärgårdshavets biosftirområde
9) att handha öwiga ärenden som hör

till institutets verksamhetsområde

$4
För handläggning av ärenden som ansluter sig till Skärgårdsinstitutets verksamhet
utser CLL:s
direktion for en mandattid av tre kalenderår en ordftirande och en ledningsgrupp.
Ledningsgruppen består av ordftirande samt minst fem och högst sju medlemmar,
samt personliga suppleanter.
I ledningsgruppen bör frnnas personer med erfarånhet av skargårdsiorskning, samt'en
representant ftjr studerande vid Åbo Akademi eller r,uxenstuderande uid öppnu unirTå*it"t.t
vid Åbo
Akademi. Ledningsgruppen utser en viceordörande inom sig.

ss
Detta reglemente träder i kraft 1.5. 201i. Därigenom upphävs reglemente for
Skärgårdsinstitutet
vid Åbo Akademi av den 2B.A6Jgg5.
Den nya ledningsgruppen utses ftirsta gången ftir en mandatperiod som inleds
L.l

2012.

