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Tid:   torsdag 2.9.2021 klockan 12:00 

Plats:   Kårens vind, Åbo samt via Zoom

Kallade:  SO Joonas Karlsson 
VO Veera Granroth  
Styrelsemedlem Akantu 
Styrelsemedlem Grönholm  
Styrelsemedlem Liewendahl 
Styrelsemedlem Lundström  
Styrelsemedlem Wilson 

 

Övriga kallade: GS Jasmin Öberg 
SOM Petra Lindblad 
KOM Mari Frelander 
SEÅ Markus Heikkilä 
SEV Amanda Ehn 

170 Mötets öppnande 

SO Karlsson öppnar mötet kl. 12.02. 

171 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 

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

varande. (Förvaltningsinstruktion, 31 §) 

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutsför.  

172 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

173 Meddelanden 

TO, 19 AUG 
FSF Ledningens seminarium 
Hälsoarbetsgruppen/ Petra & Axel 
Utkomstundersökning, möte/ Petra & KOM & 
Axel 

FRE, 20 AUG 
FSF ledningens seminarium 
Träff med jämställdhetsutskottet/ Petra 

MÅ, 23 AUG 
Måndagskaffe 
Personalkaffe 
Styrelsekaffe 
Möte med huvudtutorn i Vasa/ Julia 
R40K-möte/ SO & Axel 
Coronainfo till föreningar 
Möte med Mikael Lindfelt om nya Gadolinia/ SO 

TI, 24 AUG 
Möte ÅA (kartläggning av möjligheter till 
företagssamarbete) / Emma 
Lunch med Riina Forsman/ GS 
IB-möte 
Möte om kampanjen i Vasa/ Julia & Niklas 
Styrgrupp för digital utveckling/ Axel 
Kårvalnämndens möte 
EFT möte/ Emma 

ONS, 25 AUG 
Europaforum 
Kommunikationsmöte 
Möte med jämställdhetsutskottets ordförande/ 
Niklas 
Sopolive/ Axel 
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TO, 26 AUG 
Europaforum 
Utkomstundersökning, möte/ GS 
Lilla wappen brainstorming/ Kansliet 
Möte med TYY & FSF/ Emma 
Europaforum, klimatforum/ Axel 
ED-möte 

FRE, 27 AUG 
Europaforum 
ÅAS & VYY möte/ Niklas & Julia 
Mielenterveyden edistämisen verkosto-kokous/ 
VO 
LG möte 
Möte med Charlotta från AF/ Niklas 
Lunch med FSF:s internationella expert/ Petra 
Europaforum med FSF och TYY/ Emma 

MÅ, 30 AUG 
Niklas i Åbo 
Måndagskaffe 
Personalkaffe 
Styrelsekaffe 
Filma Arbetsforum video/ Emma & Niklas 
ÅA utbildning för fakultetsråd/ Petra & SO 
Pop-up vid Asa 
Pop-up ytterom Academill 
Träff med FHPT studrep/ Petra 
Gulischill i Vasa 

TI, 31 AUG 
VERNA kaffekvart i zoom/ Petra 
OKM keskustelutilaisuus opiskelijahyvinvoinnista/ 
VO 
Pop-up i Vasa 
Pop-up vid Gadolinia 
ÅAS pausjumppa åt gulisar 
Gulischill i Vasa 
Jämställdhetsutskottets möte/ Niklas 

ONS, 1 SEPTEMBER  
Möte med Anna Granberg/ Styrelse 
Sopolive/ Axel 
Kommunikationsmöte 
Möte med MK:s höpo/ Petra 
Möte med Janne Kujala/ GS & SO 
Pop-up på Arkens innergård 
Pop-up i Vasa 
Student Union Benefits and ESN  (Vasa) 
Gulischill i Vasa 

TO, 2 SEPT 
Intervju för ÅU/ SO 
FSF GS-kaffe 
The Student Union and membership benefits/ 
Styrelsen 
Styrelsemöte 
ÅAS och föreningspresentation i Vasa

 

Administrativa ärenden 

174 Deltagande på Finlands Studentkårers Förbunds Höstseminarium den 16-17.9.2021 

Bilaga 1 – Inbjudan samt program 

Bilaga 2 – Deltagarlista 

Föredragande: SO Karlsson  

Finlands Studentkårers Förbund (FSF) ordnar sitt årliga höstseminarium den 16-17.9.2021. Årets 

höstmöte ordnas på distans via Zoom på grund av det rådande läget.  

Deltagandet kostar 200 euro för ÅAS, oavsett hur många som deltar. 
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Inbjudan med program hittas med bilaga 1. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i FSF Höstseminarium enligt bilaga 2. 

Beslut: I enlighet med förslag.  

175 Tilltugg för nyinvalda studentrepresentanter till fakultetsråden  

Föredragande: Styrelsemedlem Liewendahl  

Under fullmäktigemötet 04/21 valdes nya studentrepresentanter inför den nya mandatperioden 

i fakultetsråden 21–23. ÅAS ordnar fakultetsrådsutbildning för alla nyinvalda studentrepresentanter den 

20 september, och då önskar styrelsen få bjuda på tilltugg till tillfället. Detta skulle innebära att varje 

studentrepresentant i fakultetsråden på egen hand får införskaffa tilltugg för 5 euro som de sedan får 

fakturera ÅAS för. Det är ett fint sätt för ÅAS att visa uppskattning för att studerande vill vara med och 

påverka. Ett av styrelsens mål för 2021 att stärka kontakten till studentrepresentanter, och detta kunde 

vara ett gott ändamål även för det.  

Förslag: Styrelsen beslutar att reservera 200 euro från styrelsens projektmedel för ändamålet att alla 36 

nyinvalda studentrepresentanter för fakultetsrådets mandatperiod 21–23 får på egen hand införskaffa 

tilltugg för 5 euro till ÅAS fakultetsrådsutbildning den 20 september.   

Beslut: Styrelsen beslutade att reservera 200 euro från budgetposten för intressebevakning, för 

ändamålet att alla 36 nyinvalda studentrepresentanter för fakultetsrådets mandatperiod 21–23 får på 

egen hand införskaffa tilltugg för 5 euro till ÅAS fakultetsrådsutbildning den 20 september. 

Styrelsemedlem Liewendahl och GS Öberg ansvarar för att sköta det praktiska kring arrangemanget.  

Studentkultur 

176 Införskaffande av gulispasset  

 Föredragande: Styrelsemedlem Akantu  

För att stärka studentkårens varumärke och öka synligheten bland kårmedlemmarna vill vi dela 

ut gulispass till nya studerande. Målet med passet är att få nya studerande att ta reda på om 

studentkårens verksamhet och på det sättet veta mer om verksamheten. De fyller i passet och mot passet 

får man ett supergulismärke. Det här främjar också kåraktivitet.   

Förslag: Styrelsen beslutar att beställa gulispass till både Vasa och Åbo. Styrelsen beslutar att 

reservera 500 euro från pr/marknadsförning 3756.    

Beslut: Styrelsen beslutade att beställa gulispass på engelska och svenska till både Vasa och Åbo, samt att 

reservera 500 euro från budgetposten för pr/marknadsförning för ändamålet.    

177 Lilla Wappen 2021  

Föredragande: Styrelsemedlem Akantu  
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Att samla en större mängd människor går emot myndigheternas rekommendationer och är inte i linje med 

ÅAS corona linje. Mängden människor som deltar stiger snabbt över 50 under den årliga lilla 

Wappmiddagen som samlar en stor mängd människor på samma plats.   

Förslag: Styrelsen beslutar om att lilla Wappen firas på ett annorlunda sätt under året 2021 i enlighet med 

rekommendationerna. I år kommer lilla Wappen firas genom att uppmärksamma dagen online.   

Beslut: I enlighet med förslag.  

178 Införskaffande av halarmärken till aktiva studerande  

Föredragande: Styrelsemedlem Liewendahl 

För att stärka studentkårens varumärke och öka synligheten bland kårmedlemmarna vill vi dela ut 

halarmärken till studerande som på olika sätt aktiverar sig i studentkårens arbete och utveckling eller 

andra organ som gynnar studerande. Syftet med märket är att man på ett stolt och synligt sätt ska kunna 

visa att man är aktiv och engagerat sig, vilket kan väcka intresse hos potentiella nya aktiva. Halarmärket 

fungerar även som en gest från ÅAS där vi visar uppskattning och tacksamhet för det arbete som aktiva 

studerande gör. Till dessa hör exempelvis fullmäktigeledamöter, studentrepresentanter, styrelsen och 

andra aktiva. Genom ett halarmärke synliggörs deras aktivitet bland kåreniter och studerande både på 

och utanför campus då de bärs på studerandes halare, samt att det kan fungera som marknadsföring för 

studentkåren. Därför föreslås att inskaffa halarmärken som kan delas ut till aktiva kåreniter.  

Förslag: Styrelsen beslutar att beställa halarmärken till både Vasa och Åbo. Styrelsen beslutar att 

reservera 1000 euro från styrelsens projektmedel.  

Beslut: I enlighet med förslag. 

Högskolepolitik 

179 Val av studentrepresentanter till rådet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA   

 Föredragande: SOM Lindblad  

Enligt reglementet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA (som består av de huvudämnen man kan 

studera inom utbildning för ekonomie kandidat och magister) har rådet följande uppgifter: bereda frågor 

gällande budget, undervisande personal, undervisning och utbildning, samt 

kvalitetsarbete, t.ex. ackrediteringen av utbildningarna.   

Ämnesklustret leds av ett råd med åtta medlemmar. Två studerande, en representant från näringslivet 

och professorer och övrig personal är med i rådet. Gruppen väljs för samma mandatperiod som 

fakultetsrådet. Rådet har möte minst fyra gånger per år och alltid om minst fem medlemmar önskar hålla 

möte i ett visst ärende. Formellt har gruppen inte suppleanter men det är ändamålsenligt att det alltid 

finns två studerande på plats och att nyrekrytering inte behöver göras genast då någon blir utexaminerad. 
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Till förra mandatperioden valdes en lista med suppleanter och det förfarandet har också av 

fakultetskansliet konstaterats vara ändamålsenligt.     

Valet av studentrepresentanter sköts av Åbo Akademis Studentkår i samarbete med Merkantila Klubben 

r.f. Praktiskt har sonderingen av kandidater skötts så att MK har marknadsfört platserna och vidtalat 

kandidater och SOM Lindblad går igenom förslaget till val med högskolepolitiskt 

ansvariga ur MK:s styrelse.   

Förslag: Styrelsen väljer två studentrepresentanter och suppleanter till rådet för ämnesklustret 

Handelshögskolan.   

SOM Lindblad berättar att fem intresseanmälningar inkommit; Hanna Kuusinen, Elli Männikkö, Emilia 

Nordenswan, Ida Wikman, Felix Wuorio. Beslutsförslaget utarbetat tillsammans med högskolepolitiskt 

ansvariga ur MK:s styrelse är: ordinarie: Elli Männikkö och Felix Wuorio , suppleanter i ordning: Hanna 

Kuusinen, Emilia Nordenswan, Ida Wikman. 

Beslut: Styrelsen valde Elli Männikkö och Felix Wuorio till studentrepresentanter och Hanna Kuusinen, 

Emilia Nordenswan samt Ida Wikman till suppleanter till rådet för ämnesklustret Handelshögskolan. 

180 Val av studentrepresentant i ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter vid ÅA  

 Föredragande: SOM Lindblad  

Om institutets uppgifter och ledningsgruppens sammansättning stadgas i instruktion för institutet för 

mänskliga rättigheter vid ÅA:    

2§    

Institutet har till uppgift att främja forskning, undervisning och information om mänskliga rättigheter 

genom:    

1) att initiera, genomföra och administrera forskningsprojekt och utredningar,   

2) att ge på forskning baserad grund- och forskarutbildning samt fortbildning,    

3) att samordna och utveckla forskning och undervisning om 

de mänskliga rättigheterna vid Åbo Akademi,    

4) att publicera forskningsresultat samt undervisnings- och informationsmaterial,    

5) att anordna seminarier, symposier och konferenser,    

6) att informera om och ge utlåtanden i frågor som gäller skyddet av mänskliga rättigheter,    

7) att samarbeta med andra vetenskapliga institutioner och undervisningsanstalter samt 

stå i förbindelse med offentliga myndigheter och privata organisationer,    

8) att insamla material som har relevans för skyddet av de mänskliga rättigheterna,    

9) att handha övriga ärenden som hör till institutets verksamhetsområde.    
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3§    

För handläggning av ärenden som ansluter sig till institutets verksamhet utser dekanus efter att 

ha hört vice rektorn med ansvar för forskning en ledningsgrupp för en mandatperiod på tre kalenderår.    

Ledningsgruppen består av ordförande samt minst fyra och högst sex övriga medlemmar varav en 

representerar de studerande. I ledningsgruppen skall inga ̊ minst en representant för fakulteten för 

samhällsvetenskaper och ekonomi, en representant för institutets personal och en forskare 

i mänskliga rättigheter. I ledningsgruppen kan ingå en eller flera personer som inte är anställda av 

Åbo Akademi.    

Institutets föreståndare fungerar som föredragande i ledningsgruppen.    

Som lämplig studentrepresentant i gruppen är en studerande vid magisterprogrammet International 

Human Rights Law eller med folkrätt som huvudämne och ett intresse för människorättsfrågor. Eftersom 

enheten har internationella forskare och studerande samt externa experter kan utses till 

ledningsgruppen är arbetsspråket ännu inte fastslaget men är engelska vid behov. Platsen har 

marknadsförts både på svenska och engelska samt satts upp på båda språken på halloped.fi.    

Förslag: Styrelsen väljer en studentrepresentant till ledningsgruppen för institutet för mänskliga 

rättigheter vid ÅA för mandatperioden 2.9.2021–31.12.2023.  

SOM lindblad berättar att en intresseanmälning inkommit; Mia Varho. 

Beslut: Styrelsen valde Mia Varho till studentrepresentant till ledningsgruppen för institutet för mänskliga 

rättigheter vid ÅA för mandatperioden 2.9.2021–31.12.2023.  

181 Val av studentrepresentant till ÅA:s jämställdhetskommitté   

 Föredragande: SOM Lindblad  

 Den nuvarande mandatperioden för jämställdhetskommittén pågår till 31.12.2021. En ordinarie plats har 

lediganslagits då den personliga suppleanten gärna har endast en suppleantplats i gruppen.   

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.   

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade 

för utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, 

jämställdhetsfrämjande arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis 

personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och 
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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.    

Förslag:      Styrelsen väljer en ordinarie medlem till jämställdhetskommittén.   

SOM Lindblad berättar att fyra intresseanmälningar har inkommit; Tanja Holmlund, Emma Löfdahl, Hanna 

Prokopova, Jürgen Ross. 

Beslut: Styrelsen valde Jürgen Ross till ordinarie medlem till jämställdhetskommittéen, för 

mandatperioden fram till 31.12.2021. 

Inbjudningar 

182 AYY 10+1 årsfest – 2.10.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Aalto universitets studentkår firar sin 10+1 årsfest lördagen den 2 oktober, med sillfrukost söndagen den 

3 oktober. Inbjudan är för två personer, och den sista anmälningsdagen är 8 september. Mer information 

hittas i inbjudan. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i AYY:s 10+1 årsfest den 2.10.2021.  

Styrelsemedlem Wilson har meddelat intresse att delta i årsfesten, styrelsemedlem Akantu likaså.  

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Wilson och Akantu deltar i AYY:s årsfest den 

2.10.2021. 

183 Övriga ärenden 

Julia Liewendahl: Styrelsen kunde fundera på att införskaffa ÅAS jackor, så det syns man representerar 

ÅAS även då man är på utomhusevenemang. 

184 Mötets avslutande 

 

SO Karlsson avslutar mötet kl. 13.03. 
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Vid protokollet, 

Justerat 2.9.2021            

 

SO Karlsson                                                                                                GS Öberg
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