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Tid:   onsdag 13.10.2021 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 fram till 12.59. 
KOM Mari Frelander 
SEÅ Sandra Häggkvist 
SEV Amanda Ehn 

233 Mötets öppnande 

SO Karlsson öppnar mötet kl. 12.01. 

234 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 sammankallat och beslutsför. 

235 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

236 Meddelanden 

 

TO, 30 SEPT  
SEKSMYY-träff/ Styrelse 
Intresse personalmöte 
Rektors ledningsråd/ SO 
ÅAS-FPV Campus Norden möte med Susanne 
Nylund-Torp/ GS & Petra 
FSF Föreningslive/ Julia 
Kårvalnämndens möte/ GS & KOM 

FRE, 1 OKT 
SEKSMYY-träff/ Styrelse 
Intervju för Yle angående sexuella trakasserier/ 
Petra 
Pyjamassitz planeringsmöte/ Niklas 
Vasa kampanjens Back on track – popup/ Niklas & 
SEV 

FSF kulturlive/ Julia 
Miljöutskottets möte/ Axel 

LÖ, 2 OKT 
AYY årsfest 
BB:s gamylis 

MÅ, 4 OKT 
Måndagskaffe 
Personalkaffe 
Styrelsekaffe 
Startmöte inför höstens revision/ GS & VD & 
Controller 
Möte med miljöutskottet/ Axel 
Mikael L och Moira von W infotillfälle om ÅA:s 
fastigheter 
Möte med Printz och Schubert i ÅA:s styrelse 
Kårvalnämndens möte/ KOM 
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TI, 5 OKT 
LG-möte 
Möte om utbildning i restorativ medling/ Petra 
Möte om UKM-ansökan för Nystart 2 / Axel & 
PEtra 
IB-möte 
Högskoleutbildningens strukturer-webinarie/ 
Niklas & Petra 
Specialföreningsutbildning del 2 
ÅAA-möte/ SO 

ONS, 6 OKT 
Kommunikationsmöte 
Kommunikationsplan genomgång med personalen 
Studiestad Åbo, workshop 
Soplive/ Axel 
THL tasa-arvo päivät/ Petra 
Möte om ÅA <3 Hanken sitz/ Julia 

TO, 7 OKT 
Kommunikationsplan genomgång med styrelse 
THL tasa-arvo päivät/ Petra 
ÅAS & SSHV pyjamassitz 

FRE, 8 OKT 
PJ-kahvit 
Möte med Yrsa Neuman 
Möte med jämställdhetsutskottets ordförande/ 
Niklas 
Styrelsekaffe 

LÖ, 9 OKT 
LYY årsfest 

MÅ, 11 OKT 
Måndagskaffe 
Personalkaffe 
Styrelsekaffe 
Informationsmöte om period 2, med Stefan Willför 
Möte med Tom Lehmus från VL/ SO & GS & Emma  
Möte med Thurid Ericsson 
Möte om jämställdhetsplan& Petra & Studerande 

TI, 12 OKT 
EFT Styrelsemöte/ Emma 
Auditeringsmöte med Anna Oksanen 
IB-möte 
Opiskelijakaupunki markkinointitiimi/ KOM 
FSF International coffee/ Emma 

ONS, 13 OKT 
Kommunikationsmöte 
Intresse personalmöte 
Styrelsemöte 
Kopolive/ Petra 
Sopolive/ Axel 
FMG presidiemöte 
Ordförandeträff i Vasa/ Julia 
SEKSMYY-panel möte/ VO 

 
 
  
 

 

Administrativa ärenden 

237 Uppdraget som trakasseriombud på ÅAS   

Föredragande: SOM Lindblad    

Efter att SEÅ Markus Heikkilä övergått till nya uppdrag på annan ort och inte längre fungerar som 

trakasseriombud bör styrelsen utse en person som det andra trakasseriombudet vid sidan av SOM Petra 

Lindblad.   

Ur ÅAS jämlikhetsplan; ”ÅAS strävar efter att sänka tröskeln för anmälningar av sexuella trakasserier och 

diskriminering genom att informera studerande om hur man kan gå tillväga i trakasserisituationer och 

genom att utnämna två personer i personalen som trakasseriombud med tystnadsplikt.”   
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Trakasseriombudskapet på ÅAS finns beskrivet på webbsidan om ombuden: 

https://www.studentkaren.fi/studerande/radgivning/trakasseriombud/  

 Praxis vid ÅAS har varit att en man och en kvinna har posterna för att göra tröskeln så låg som möjligt att ta 

kontakt samt att ge en bild av att trakasserier och osakligt bemötande är något som berör alla. Detta även i 

enlighet med FSF:s rekommendationer till studentkårerna. Eftersom alla anställda nu är kvinnor går tyvärr 

inte detta att förverkliga nu.   

Lämplig för uppdraget är nyanställda serviceexperten i Åbo Sandra Häggkvist som själv har ett intresse för 

uppdraget och har börjat bekanta sig med ÅAS inklusionsarbete och arbete mot alla typer av trakasserier 

och diskriminering. SEÅ Häggkvist har en tydlig roll i samarbetet med föreningarna då SEÅ sköter service 

och stöd på ett mera allmänt plan och de båda rollerna går på så sätt ändamålsenligt hand i hand.  

SEÅ Häggkvist får grundläggande introduktion till uppdraget av SOM Lindblad samt inkluderas i 

studentkårernas trakasseriombudsnätverk. Utbildning är planerad bland annat inom ÅA:s 

personalutbildning med kortkursen i att bemöta studerande i svåra situationer, och studentkårernas 

gemensamma utbildning i restorativ medling som hålls i början av 2022.   

Förslag: Styrelsen besluter utse serviceexpert Sandra Häggkvist till ett av ÅAS två trakasseriombud.   

Beslut: I enlighet med förslag. 

238 Stadgeändring av Stiftelsen Vasa Studiebostäder  

Bilaga 1 – Förslag på VOAS stadgeändring 

Föredragande: Styrelsemedlem Grönholm  

Stiftelsen Vasa Studiebostäder (VOAS) har meddelat att de planerar en stadgeändring. Syftet med 

ändringen är att stiftelsen i framtiden inte längre har en delegation utan bara en styrelse. Dessutom 

har stadgarna granskats och posterna har förtydligats för att bättre följa stiftelselagen.  

Åbo Akademis Studentkår har i dag en (1) plats i delegationen och enligt förslaget har ÅAS en plats i 

styrelsen. För att registrera en stadgeändring behövs godkännande från alla bakgrundsorganisationer i 

stiftelsen.  

Förslag: Styrelsen godkänner stadgeändringen och styrelseordförande skriver under det bifogade förslaget 

till stadgeändring.  

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna stadgeändringen, samt att styrelseordförande och 

generalsekretaren skriver under det bifogade förslaget till stadgeändring.  

239 Ekonomisk rapport per 31.8.2021. till kännedom 

Bilaga 2 – Ekonomisk rapport 31.8.2021 
Föredragande: GS Öberg 

https://www.studentkaren.fi/studerande/radgivning/trakasseriombud/
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Styrelsen informeras om intressesektorns ekonomiska läge per 31 augusti 2021. 

Förslag: Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 31.8.2021 till kännedom. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

240 Företagssamarbete med Taxidata 

Föredragande: GS Öberg 

Taxibolaget Taxidata har tagit kontakt eftersom de gärna skulle inleda ett samarbete med ÅAS. De ser 

studenter som en viktig målgrupp, och vill uppmana dem att välja trygga färdsätt. Taxidata skulle erbjuda 

ÅAS medlemmar ett billigare pris, och de kunde även ha en personalresurs närvarande på till exempel 

årsfester, så den personen kan hjälpa till med att boka trygg taxi till alla behövande. Deras önskemål är att 

via ÅAS sociala medier och eventuellt evenemang (till exempel mässor ÅAS ordnar) marknadsföra 

studierabatten. 

Styrelsen behöver nu ta ställning till ifall de vill inleda vidare diskussioner med Taxidata, angående möjligt 

samarbete. 

Förslag: Styrelsen beslutar om inledandet av diskussion om företagssamarbete med Taxidata. 

Beslut: Styrelsen beslutade att inleda diskussion om företagssamarbete med Taxidata. 

Högskolepolitik 

241 Val av FHPT och FSE-suppleanter till grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi  

Föredragande: SOM Lindblad  

 Enligt rektorsbeslut ÅA/992/00.02.02/2019 den 23.10.2019 utnämndes en nämnd för grundutbildning för 

tiden 1.8.2019-31.7.2021. Nämnden består av medlemmar föreslagna av fakultetsråden och Studentkåren. 

På grund av pågående diskussioner om nämndens organisering har det gjorts ett beslut om förlängning av 

nuvarande mandattid till 31.12.2021.  

Eftersom både representanter från FHPT och FSE blivit utexaminerade behövs nya suppleanter fram till 

slutet av den förlängda mandatperioden, 31.12.2021. De övriga medlemmarna har möjlighet att 

fortsätta. Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studieregister vid utgången av tiden för 

intresseanmälan är anmäld som närvarande med primär studierätt vid fakulteten för naturvetenskaper och 

teknik och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna 

professorer eller övriga anställda enligt ÅA:s valinstruktion.   

Grundutbildningsnämndens uppgifter (i enlighet med förvaltningsinstruktionen då nuvarande mandat 

började):  

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. 

Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av 
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utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för 

forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består 

av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar 

med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter 

med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant.   

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att   

1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,   

2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,   

3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,   

4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,   

5) uppgöra förslag till examensstadga,   

6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin,   

7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.  

Eftersom det är frågan om suppleanter och få veckor i slutet av en mandatperiod är FO såsom föredragande 

av den åsikten att det gagnar kårmedlemmarna att styrelsen redan nu väljer nya suppleanter i stället för att 

skjuta upp valet till fullmäktigemötet.    

Förslag: Styrelsen väljer en FHPT-suppleant och en FSE-suppleant till grundutbildningsnämnden för Åbo 

Akademi.   

SOM Lindblad berättar att Annina Forsblom ställt sig till förfogande som suppleant för FHPT. SO Karlsson 

ställer sig till förfogande som suppleant för FSE. 

SO Karlsson jävar sig, VO Granroth stiger in som ordförande tills punkten är behandlad.  

Beslut:  Styrelsen valde Annina Forsblom som FHPT-suppleant och Joonas Karlsson som FSE-suppleant till 

grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi. 

Studentkultur 

242 Val av årsfestmarskalk för ÅAS103  

 Föredragande: GS Öberg  

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2022 fyller ÅAS 

103 år, och årsfesten infaller på lördagen den 19 februari 2022. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs 

arbete som påbörjas under hösten 2021. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera 

allt som har med årsfesten att göra.   
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Intresseanmälan för uppdraget har öppnat den 2.8.2021, men inga intresseanmälningar ha inkommit. ÅAS 

styrelsemedlemmar har också direkt kontaktat personer som kunde tänkas passa för och vara intresserade 

av uppdraget, men all har tackat nej. 

Förslag: Styrelsen väljer årsfestmarskalk för ÅAS103 årsfest, samt beslutar om när kommitténs medlemmar 

väljs. 

SO Karlsson ställer sig till förfogande. SO Karlsson jävar sig, VO Granroth stiger in som ordförande tills 

punkten är behandlad.  

Beslut: Styrelsen valde SO Karlsson till årsfestmarskalk för ÅAS103, samt beslutade att årsfestkommittén 

fastställs på styrelsemöte den 28.10. 

243 Gulnäbbsakademin i Vasa och Åbo  

 Föredragande: Styrelsemedlem Akantu och Liewendahl  

Styrelsen ordnar gulnäbbsakademi 26.10 kl. 11–15 vid Foajén, Academill och kl. 17-19 på Kåren. Föreningar 

som inte är ÅAS specialföreningar betalar till ÅAS för sitt deltagande. För föreningar som uppfyller följande 

krav kostar det 20 € att delta:   

Föreningsarbetet leds av studerande   

Föreningen ordnar evenemang som gynnar studerande   

Föreningen ordnar verksamhet på svenska och/eller engelska   

Föreningen bedriver icke-vinstdrivande verksamhet   

För s.k. ideella föreningar som inte uppfyller kraven kostar det 30 € att delta och för övriga 100 €. Evenemanget 

medför inga kostnader för ÅAS.  

Förslag: Styrelsen ordnar gulnäbbsakademi i Vasa och Åbo 26.10.2021  

Beslut: I enlighet med förslag. 

Inbjudningar 

244 Återremitterat ärende 13/21: AYY 10+1 årsfest – 2.10.2021 

Föredragande: GS Öberg 

På sitt möte 13/21 beslutade ÅAS styrelse att styrelsemedlemmarna Wilson och Akantu deltar i AYY:s årsfest 

den 2.10.2021. På sitt möte 15/21 beslutade styrelsen att revidera principerna för ÅAS representation, så att 

andelen ÅAS ersätter av årsfestkostnader beslutas av styrelsemöte i samband med behandlandet av 

inbjudan. Nu är det skäl att överväga, ifall även deltagaravgifterna för AYY:s årsfest borde ersättas enligt 

samma princip. 
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Förslag: Styrelsen beslutar om ersättande av årsfestavgift för deltagande i AYY:s årsfest, för 

styrelsemedlemmarna Akantu och Wilson. 

Beslut: Styrelsen beslutade att ÅAS ersätter både styrelsemedlem Akantus och styrelsemedlem Wilsons 

deltagaravgift, för AYY:s årsfest. 

245 Återremitterat ärende 17/21: Statsvetenskapliga Klubben vi Åbo Akademi 96 år – 6.11.2021 

Föredragande: GS Öberg 

På sitt möte 17/21 beslutade ÅAS styrelse att SO Karlsson och VO Granroth deltar i SF:s årsfest, samt att 

beslut om ersättning av kostnader tas på styrelsemöte 18/21. Nu är det dags att ta beslutet.  

Förslag: Styrelsen beslutar om ersättande av årsfestavgift för deltagande i SF:s årsfest, för SO Karlsson och 

VO Granroth. 

Beslut: Styrelsen beslutade att ÅAS ersätter både SO Karlssons och VO Granroths årsfestavgift för 

deltagande i SF:s årsfest. 

246 Turun Yliopiston Ylioppilaskunta 99: r – 13.11.2021 

Föredragande: GS Öberg 

TYY firar sin 99:nde årsfest den 13 november 2021 i Rauma. Priset för årsfesten är 110€ och busstransport 

ordnas från Åbo. Anmälan för inbjudna gäster är öppen fram till 21 oktober, varefter även andra kan anmäla 

sig. Som inbjudna gäster kan två ÅAS representanter anmäla sig. 

Mer information om tidtabeller samt menyalternativ hittas i inbjudan. 

Detta är ett evenemang ÅAS bör skicka representation till.  

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i TYY:s 99:nde årsfest den 13.11.2021.  

GS Öberg och SO Karlsson är intresserade av att delta, GS Öberg har en egen representationsbudget. 

Beslut: Styrelsen beslutade att GS Öberg och SO Karlsson deltar på TYY:s 99:nde årsfest, samt att 

kostnaderna ersätts av ÅAS. 

247 Kemistklubben vid Åbo Akademi rf, XVCIII Kemistbaal – 13.11.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Kemistklubben firar sin 98:nde årsfest den 13 november på Kåren i Åbo. Priset för årsfesten är 80€ för 

medlemmar och 90€ för övriga, sillfrukost ingår i priset. Inbjudan gäller för två personer, och sista dagen att 

anmäla sig är den 14 oktober.  

Mer information hittas på kemistklubben.org. 

Detta är ett evenemang ÅAS i mån av möjlighet bör skicka representation till. 



Styrelsemöte 18/21 | Protokoll 

13.10.2021 

   8 

  Tavastgatan 22, 20500 Åbo 
  Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa 
  www.studentkaren.fi 
  kontakt@studentkaren.fi 

  +358 2 215 4650 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Kemistklubbens 98:nde årsfest den 13.11.2021. 

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Lundström och VO Granroth deltar i Kemistklubbens 

98:nde årsfest, ÅAS ersätter avgiften för bådas årsfestdeltagande. 

248 Stadga XXV årsfest – 27.11.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Ämnesföreningen Stadga r.f. firar sin 25:e årsfest den 27 november på Radisson Blue Marina Palace i Åbo. 

Inbjudan är riktad till styrelsen, och priset för deltagande är 110€ (sillfrukost ingår i priset). Sista 

anmälningsdagen till årsfesten var söndagen den 10 oktober.  

Detta är ett evenemang ÅAS i mån av möjlighet bör skicka representation till. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagade i Stadga r.f.s årsfest 27.11.2021. 

Styrelsemedlem Lundström och Wilson har anmält sig. 

Beslut:  Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Lundström och Wilsom deltar i Stadga r.f.:s årsfest, 

samt att ÅAS ersätter deltagaravgifterna för bådas del.  

249 SSHV XL årsfest – 3.12.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. firar sin fyrtionde årsfest den tredje december 

i Malax. Alkoholfria priset är 130€ per person, och det inkluderar torsdagens tomtedisko och söndagens 

sillfrukost. Inbjudan är för två personer och sista anmälningsdagen är den 17 oktober. Mer info hittas i 

inbjudan. 

Detta är ett evenemang ÅAS bör skicka representation till. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i SSHV:s XL årsfest. 

Styrelsemedlemmarna Liewendahl och Grönholm är intresserade av att delta. 

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

samt att ÅAS ersätter bådas deltagarkostnader. 

250 Save the Date: TYS Tyyssija öppning– 3.12.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Åbo studentbys nya byggnad, Tyyssija, blir färdigt i slutet av år 2021. Byggnaden innefattar 200 

studentbostäder, samt olika servicefunktioner, och stödjer ett miljövänligt boende. 

Under öppningsevenemanget får man höra om trender och innovationer inom studentboende, och även 

bekanta sig med bostäderna och andra utrymmen i Tyyssija. 
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Inbjudan och anmälning inkommer i ett senare skede. 

Förslag: Styrelsen anteckar Tyyssija öppningsevenemang till kännedom, och beslutar om deltagande då 

inbjudan inkommer.   

Beslut: I enlighet med förslag. 

251 Sociologföreningen vi Åbo Akademi r.f. 50 års Jubileumsårsfest - 4.12.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Sociologföreningen vid Åbo Akademi r.f, Anomi, firar sin 50:onde årsfest lördagen den fjärde december i 

Kuppis Paviljong i Åbo. Anmälan har öppnat den åttonde oktober, och sista dagen att betala deltagande är 

26.11.2021. Mer information och bland annat menyalternativen hittas i inbjudan. 

Detta är ett evenemang ÅAS bör skicka representation till. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Sociologföreningen vid Åbo Akademi r.f., Anomi, 50:nde 

årsfest. 

GS Öberg är intresserad av att delta. 

Beslut: Styrelsen beslutade att GS Öberg deltar i Anomis jubileumsårsfest, samt att styrelsemedlem Akantu 

i mån av möjlighet deltar. ÅAS ersätter bådas deltagaravgifter.  

252 Övriga ärenden 

GS Öberg: Fullmäktige konstaterar ÅAS delegater till FSF förbundsmöte på sitt möte den 28.10, så styrelsen 

bör besluta om dessa senast på sitt morgonmöte samma dag. 

253 Mötets avslutande 

SO Karlsson avslutar mötet kl. 13.42. 

Bilagor 

Bilaga 1 – Förslag på VOAS stadgeändring 

Bilaga 2 – Ekonomisk rapport per 31.8.2021 

 

Vid protokollet,           SO Karlsson       GS Öberg 

Justerat 13.10.2021 


