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Tid:   onsdag 15.9.2021 kl. 12.00  

Plats:   Kårens vind, 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 

191 Mötets öppnande 

SO Karlsson öppnar mötet kl. 12.03. 

192 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. 

193 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningen fastställdes som sådan. 

194 Meddelanden 

FRE, 3 SEPT 
Studentkårens välkomsthälsning för gulisar / 
Zoom 
Styrelsekaffe 

MÅ, 6 SEPT 
Måndagskaffe 
Personalkaffe 
Styrelsekaffe 
Rektors ledningsråd/ SO 
Pop-up vid Arken, Åbo 
Pop-up i Foajén, Vasa 
Möte om kampanjen/ Julia & Niklas 
Specialföreningsutbildning/ Zoom 

TI, 7 SEPT 
VERNA-kaffekvart i Zoom/ Petra 
UKM-ansökan, fortsättning för Nystart/ Petra & 
VO 

IB-möte 
MK intagning 

ONS, 8 SEPT 
Kommunikationsmöte 
Stuvf-admin möte/ Petra 
Krisstödsgruppens möte/ Petra 
Pop-up ytterom Academill, Vasa 
Presidiemöte 
Ordförandeträff i Vasa/ Julia 
SF / Stadga intagning 

TO, 9 SEPT 
Träff med studiepsykolog Klara/ Petra 
Möte med Anna Granberg och Matias Dahlbäck/ 
Petra & Styrelse 
Träff med guliskommittén/ Julia & Niklas 
Intressepersonalmöte 
OKM hankkeiden ohjausryhmä/ Lukas 
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Utkomstundersökningsmöte/ KOM 
ÅA inskription 
KK/ Date intagning 

FRE, 10 SEPT 
Krisledningsgruppens möte/GS & Niklas 
International coffee break 
Styrelskaffe 
LG möte 

MÅ, 13 SEPT 
Styrelsemedlemmar från Åbo i Vasa 
Rektors ledningsråds aftonskola i Svartå/ SO 
Måndagskaffe 
Intressepersonalkaffe 
Styrelsekaffe 
IP-möte/ SEV 
Kökstalko i Vasa 
ÅA gulisintagning, Vasa 

TI, 14 SEPT 
Styrelsemedlemmar från Åbo i Vasa  
VERNA kaffekvart i Zoom/ Petra 
IB-möte 
Genomgång av FSF förbundsmaterial med Camilla 
HF:s gulisintagning  
ÅAS på Politivas, Katharsis och Vitalitas ”lär dig 
sitza” i Vasa 

ONS, 15 SEPT 
Städtalko på Vårdberget  
Auditeringsteamets möte/ Petra 
Kommunikationsmöte 
Styrelsemöte 
VERNA / Petra & Axel & Julia 
Justus gulisintagning i Vasa 
ÅAA-möte/ SO 
FMG 5/21 aftonskola

Administrativa ärenden 

195 Revidering av principer för ÅAS representation för år 2021  

 Föredragande: SO Karlsson  

Styrelsen har fastslagit principerna för ÅAS representation på sitt möte 1/21. Under verksamhetsåret 2021 

har hittills inga fysiska årsfester ordnats p.g.a. det rådande pandemiläget. Nu verkar det ändå som att flera 

årsfester kommer att ordnas, under hösten. I budgeten för år 2021 finns det 4 000,00 euro reserverat för 

representation (konto 3610).  

Därför föreslås nu en ändring till följande stycke:  

”Huvudprincipen vid årsfestdeltagande är att ÅAS betalar en hel årsfestavgift. Ifall flera av ovannämnda personer 

deltar kan de representera ÅAS men kostnader ersätts inte för fler än en deltagare.”  

Som representanter för ÅAS ska styrelsemedlemmarna kunna representera studentkåren på 

specialföreningarnas årsfester utan att själva behöva lägga ut pengar på deltagaravgifterna. Eftersom vi har 

mycket oanvända medel inom budgetposten för representation kan ÅAS även ersätta kostnader för fler än 

en deltagare. Stycket ”Huvudprincipen vid årsfestdeltagande är att ÅAS betalar en hel årsfestavgift. Ifall flera av 

ovannämnda personer deltar kan de representera ÅAS men kostnader ersätts inte för fler än en deltagare.” föreslås 

nu att ersätts med ”andelen ÅAS ersätter av årsfestkostnader beslutas av styrelsemöte i samband med behandlandet 

av inbjudan”.  

Förslag: Styrelsen godkänner sina reviderade principer för ÅAS representation.  
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Beslut: Styrelsen beslutade att revidera principerna för ÅAS representation, så att andelen ÅAS ersätter av 

årsfestkostnader beslutas av styrelsemöte i samband med behandlandet av inbjudan. 

196 Införskaffande av mötesteknik till Frimärksrummet på Kåren 

Bilaga 1 – Offert för mötesteknik Kuja Oy 

Föredragande: GS Öberg 

Behovet för mötesutrymmen med tillhörande mötesteknik har ökat. Många möten sköts digitalt, eller som 

en hybridmodell där en del av mötesdeltagarna deltar via Zoom eller andra digitala mötesplattformer. 

Eftersom mängden personer på kårkansliet ökat, har inte alla ett eget arbetsrum där det är möjligt att ostört 

(och utan att störa andra) delta i möten. Därför föreslås nu att ÅAS införskaffar mötesteknik till 

Frimärksrummet bestående av TV-skärm och en ”Videobar” från Yamaha, som innehåller kamera, mikrofon 

och högtalare.   

Att ha mötesteknik i Frimärksrummet skulle gynna kårmedlemmar, då de kunde boka utrymmet och ha 

möten med upp till 12 deltagare där. Även om alla mötesdeltagare är på plats, är det ofta en fördel med 

teknik som möjliggör delandet av dokument eller information till alla, utan att varje deltagare behöver ha 

en dator framför sig. I skrivande stund finns ingen elektronisk utrustning i Frimärksrummet. 

Kuja Media Oy har lämnat in en offert för mötesteknik i Frimärksrummet, och även för Marlirummet. 

Mötesteknik i Marlirummet skulle göra utrymmet attraktivare för föreningar och utomstående grupper, 

eftersom det skulle möjliggöra ordnandet av till exempel större medlemsmöten där. Före mötesteknik 

skaffas till Marlirummet kunde det ändå vara bra att utreda det verkliga behovet för det. 

 Medlen för införskaffningen av teknik kunde tas från medel insamlade under jubileumsåret. 

Användningsändamålet för medlen beskrivs nedan:  

”Användningsändamålet för de insamlade medlen är att stöda ÅAS intressesektors verksamhet och säkerställa 

fortgående möjligheter för ÅAS att bedriva verksamhet i enlighet med universitetslagens (558/2009) 46§. De 

insamlade medlen används ÅAS medlemmar till fromma. I första hand för att främja gemenskap och 

internationalisering samt förbättra möjligheterna för att vidareutveckla en givande och inkluderande studiesocial miljö 

för studentkårens medlemmar.” 

Förslag: Styrelsen beslutar om införskaffande av mötesteknik till Frimärksrummet på Kåren. 

Beslut: Styrelsen beslutade att återremittera ärendet om införskaffande av mötesteknik till 

Frimärksrummet, samt att GS Öberg och SO Karlsson bör utvärdera behovet vidare.  

Inbjudningar 

197 Hyvää työtä nuori – 29.9.2021 

Föredragande: GS Öberg 
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Självständighetsjubileets barnstiftelse ordnar den 29 september kl. 12-16 ett digitalt evenemang, med fokus 

på hur samhällets olika aktörer kan stöda ungas välmående och adhesion till arbetslivet. I evenemanget 

uppträder olika talare, och det hålls även en paneldiskussion. Programmet är på finska. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Hyvää työtä nuori evenemanget.  

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Wilson deltar i Hyvää työtä nuori evenemanget. 

198 Intressentgruppstillfälle: Åbo spårvagnsväg Hamnen - Kråkkärret - 7.10.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Åbo stad håller för närvarande på att skapa en plan för spårvagnsvägen mellan Åbo hamn och Kråkkärret. 

Syftet med planen är att utvidga planerna gjorda år 2015 och 2019. Tillfället har som syfte att samla in 

intressentgruppers synpunkter, och det ordnas virtuellt via Teams. Tillfället hålls på finska. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i intressentgrupptillfället om Åbo spårvagnsväg.  

Beslut: Styrelsen beslutade att i mån av möjlighet delta i intressentgruppstillfället om Åbo spårvagnsväg.  

199 LYY 42 årsfest – 9.10.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta, LYY, firar sin 42 årsfest den 9 oktober 2021 i Rovaniemi. Anmälan för 

inbjudna gäster stängde den 10.9.2021, men den allmänna anmälningslänken är ännu öppen. Priset för 

årsfesten är 95€ och sillfrukost ordnas dagen efter årsfesten. 

Detta är inte en årsfest som innefattas av de rådande principerna för representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i LYY:s 42 årsfest 9.10.2021. 

SO Karlsson, styrelsemedlemmarna Liewendahl och Grönholm har anmält sig till årsfesten.  

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Karlsson samt styrelsemedlemmarna Liewendahl och Grönholm deltar i 

LYY:s årsfest, samt att årsfestavgiften för två personer ersätts.  

200 Åbo Kåravdelning r.f. XIV årsfest – 15.10.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Åbo kåravdelning r.f. (ÅKA) firar sin XIV årsfest i Åbo den 15 oktober 2021. Årsfesten hålls på Ravintola 

Koulu, och priset är 85€ per person. Sista anmälnings- och betalningsdag är den 7 oktober 2021. Mer 

information och bl.a. menyalternativen hittas i inbjudan. 

Detta är inte en årsfest som innefattas av de rådande principerna för representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Åbo Kåravdelning r.f. XIV årsfest den 15.10.2021. 
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Beslut: Styrelsen beslutar att skicka en hälsning till ÅKA med orsak av deras XIV årsfest, samt att SO 

Karlsson ansvarar för detta. 

201 Nylands Nation, kuratorsskifte & gäddfest – 16.10.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Nylands Nation har skickat inbjudan till kuratorsskifte & gäddfest, som hålls den 16 oktober på 

Nationshuset i Helsingfors. Priset är 75€ för studerande och den sista anmälnings- och betalningsdagen är 

3.10.2021. Mer information hittas i inbjudan. 

Detta är inte ett evenemang som innefattas av de rådande principerna för representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Nylands Nations kuratorsskifte och gäddfest den 16.10.2021.  

Beslut: Styrelsen beslutade att skicka en hälsning åt Nylands Nation med orsak av deras kuratorsskifte och 

gäddfest, samt att SO Karlsson ansvarar för detta. 

202 JYY 86&87 årsfest – 23.10.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Jyläskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, firar sin 86 och 87 årsfest den 23 oktober i Jyväskylä. Priset för 

deltagande är 95€ och inbjudan är för två personer. Sista anmälningsdagen är 3.10.2021. Mer information 

hittas i inbjudan. 

Detta är ett evenemang som ÅAS bör skicka representation till. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i JYY:s 86 och 87 årsfest 23.10.2021. 

SO Karlsson och VO Granroth är intresserade att delta i årsfesten. 

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Karlsson och VO Granroth deltar i JYY:s årsfest den 23.10.2021, samt att 

två årsfestavgifter ersätts av ÅAS.  

203 LTKY 52 årsfest – 23.10.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, LTKY, har skickat en inbjudan till deras 52:a årsfest 

den 23 oktober. Festen är i Villmanstrand, och själva banketten hålls på Scandic Patria. Sillfrukost ordnas 

följande dag. Inbjudan är för två personer, priset är 100 € per person och sista anmälningsdagen är 

23.9.2021. Mer information hittas i inbjudan.  

Detta är inte en årsfest som innefattas av de rådande principerna för representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i LTKY:s 52 årsfest den 23.10.2021. 

Styrelsemedlemmarna Akantu och Wilson är intresserade av att delta i årsfesten.  
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Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Akantu och Wilson deltar i LTKY:s årsfest, samt att 

en årsfestavgift ersätts av ÅAS. 

204 VAMOK 25 årsfest – 23.10.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, VAMOK, firar sin 25:e årsfest den 23 oktober 2021 i Vasa. 

Sista anmälningsdagen är den 27.9.2021 och priset för festen är 85€ per person. Sillfrukost ordnas följande 

dag. Inbjudan är för två personer, och mer information hittas i själva inbjudan. 

Detta är en årsfest dit ÅAS bör skicka representation. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i VAMOK:s årsfest den 23.10.2021. 

Styrelsemedlemmarna Liewendahl och Grönholm är intresserade av att delta. 

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Liewendahl och Grönholm deltar i VAMOK:s årsfest, 

samt att två årsfestavgifter ersätts av ÅAS. 

205 Save the date: Justus XXX – 13.11.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Ämnesföreningen för studerande vid Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa, Justus, planerar att 

hålla sin 30:nde årsfest den 13 november 2021. De har nu inkommit med ett ”save the date” kort, och mer 

information utges i ett senare skede. 

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att Justus skickat in ett save the date kort inför deras årsfest den 

13 november, samt beslutar att besluta om deltagande då en eventuell officiell inbjudan inkommer. 

Styrelsemedlemmarna i Vasa är preliminärt intresserade av att delta.  

Beslut: I enlighet med förslag. 

206 Övriga ärenden 

SO Karlsson: Inga intresseanmälningar för årsfestmarskalk har inkommit, ansökningstiden förlängs. 

Styrelsemedlem Liewendahl: Vi ordnar en lottning på IG, eftersom vi uppnått 3000 följare. 

207 Mötets avslutande 

 

SO Karlsson avslutar mötet kl. 13.11.
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Bilagor 

Bilaga 1 – Offert för mötesteknik Kuja Oy 

 

 

Vid protokollet        SO Karlsson      GS Öberg 

Justerat 16.9.2021 


