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Tid:   torsdag 28.10.2021 kl. 10.00  

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 Sandra Häggkvist 
SEV Amanda Ehn 

233 Mötets öppnande 

SO Karlsson öppnar mötet kl. 10.04. 

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 sammankallad och beslutsför. 

235 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

236 Meddelanden 

 
TO, 14 OKT. 

FSF ledningens seminarium/ GS & SO & VO 
ÅA arbetarskyddskommission/ Petra 
Åbo tech talks/ Axel 
Informationsmöte om framtidens campus/ 
Styrelse 

FRE, 15 OKT. 
FSF ledningens seminarium/ GS & SO & VO 
Kampanjmöte i Havtornen/ Niklas 
YLE intervju/ Niklas & Julia 
Robust 24 möte/ SO 
Styrelsekaffe 

LÖ, 16 OKT. 
TREY årsfest/ SO & VO 
Explore World Heritage Site, utisevenemang i Vasa 

MÅ, 18 OKT. 
Måndagskaffe 
Personalkaffe 
Styrelsekaffe 
Möte med Vasa stad / Niklas 
STUVF – enkät om fysisk och upplevd studiemiljö/ 
Axel 

TI, 19 OKT. 
Möte med TYYs kommunikatör/ KOM 
IB-möte 
Geologicum möte om hyresavtal/ SO & GS 
Kårvalets valtorg 
KV-ystävätoiminnan tapaaminen/ Emma 
FNT träff med dekanen  
Kansliets spelkväll 
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ONS, 20 OKT. 
ÅAS kampanjmöte/ Niklas & Julia 
Kommunikationsmöte 
Föreningsordförandemöte i Åbo/ Lukas & Emma 
LGIS-möte/ KOM 
Möte om inklusion i utrymmesplanering/ Petra & 
SO 
Studerandeforum för Arbetsforum/ VO & Emma 
SYL aluevaalikoulutus/ Axel 
Valutskottsmöte & Intervjuer/ Petra& FO 
Högskoleutbildningens strukturer-webinarium/ 
Petra & VO 
FMG aftonskola 6/21 

TO, 21 OKT. 
Kommunilationsenhet referensgrupp/ VO 
Auditeringsteamets möte/ Petra 
Intresse personalmöte 
Rundvandring på geologicum/ SO & VO & GS & 
Lukas 
ED-möte 

FRE, 22 OKT. 
Möte med Arbetsforum/ Niklas 
Lunch med VYY/ Julia & Niklas 
Styrelsekaffe 
Möte med studiepsykolog Klara/ Petra 
Kaffekvarten/ Petra 

LÖ, 23 OKT. 
LTKY årsfest/ Axel & Lukas 
VAMOK 25 / Niklas & Julia 

MÅ, 25 OKT. 
Möte om kampanj/ Julia & Niklas 
Måndagskaffe 

Personalkaffe 
Styrelsekaffe 
Föreningsträff VSF motion/ Julia & Niklas 
Valutskottsintervjuer, möte/ Petra & FO 

TI, 26 OKT. 
Granska valurnan inför kårval/ 
Kårvalnämndsordförande & KOM 
Kårvalets förhandsröstning börjar 
Gulnäbbsakademi, Vasa & Åbo 
SEKSMYY-panel möte/ VO 
Kopolive/ Petra 
ICT-möte om Kårkaféerna/ KOM 

ONS, 27 OKT. 
Kommunikationsmöte 
Robust 24 möte/ SO 
Möte med Vasa stad/ Julia& Niklas 
ÅA infomöte om period 2 
Campus Gadolinia möte/ SO 
Sopolive/ Axel 
ÅA-utbildning: samtalstekniker/ Petra & SEÅ 
Styrelsens aftonskola 

TO, 28 OKT. 
FSF GS-kaffe 
IB-möte 
Styrelsemöte 
R-40k möte/ SO 
Jämställdhetsutskottets möte/ Niklas 
Kårheraldiker Forsman på Kåren 
FMG 6/21 
 

 

Administrativa ärenden 

237 Utnämnande av medlem till Bryggmanstiftelens delegation 2022–2024 

Bilaga 1 – Nämningsförfrågan; Bryggmanstiftelses delegation 

Föredragande: GS Öberg 

Syftet med Bryggmanstiftelse är att värna om arkitekt Erik Bryggman och Carin Bryggmans arkitektoniska 

arv och främja förståelse och diskussion om arkitektur, stadsplanering och bygg såväl med experter, 

studenter och allmänheten. 
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Delegationen är ett rådgivande organ med uppgift att stödja stiftelsens verksamhet som sker via 

Bryggmaninstitutionen. Delegationen har 16–20 ledamöter. Åbo stad utser tre av dessa, resten av 

grundarna väljer en ledamot var och delegationen väljer högst fyra ledamöter. ÅAS är en av grundarna. 

Förslag: Styrelsen väljer VD Susanna Häyry som ÅAS ledamot till Bryggmanstiftelsens delegation, för 

mandatperioden 2022–2024. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

238 ÅAS delegater till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmöte 19-20.11.2021 

Föredragande: SO Karlsson 

Finlands studentkårers förbund (FSF) ordnar sitt förbundsmöte den 19-20.11.2021 Antalet delegater som 

varje medlemskorporation får skicka till förbundsmötet beror på respektive studentkårs medlemsantal 1.11 

under föregående läsår. ÅAS medlemsantal berättigar i år till fem (5) delegater. Utöver de fem ordinarie 

delegaterna kan ÅAS även skicka högst fem suppleanter. Suppleanterna kan vara personliga eller 

gemensamma enligt studentkårens eget beslut. FSF subventionerar kostnaderna för mötesdelegaternas 

deltagande. Subventionen för ordinarie delegater är större än för suppleanter. För tillfället är kostnaderna 

per delegat/suppleant inte ännu klara, men ÅAS har brukat sända suppleanter för varje ordinarie delegat för 

att kunna vara säker på att utnyttja sin rösträtt till fullo. Dessa allmänna suppleanter skall väljas i 

preferensordning.   

ÅAS fullmäktige beslutade på sitt möte 5/21 att välja Anna Oksanen, Miika Alhopuro, Oliver Back, SO 

Karlsson och VO Granroth som delegater till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmöte, samt 

suppleanter i preferensordning: Lukas Akantu, Tyko Hertzberg. Fullmäktige befullmäktigade styrelsen att 

utse tre resterande suppleanter, samt att vid behov utse observatörer samt välja ersättande delegater om 

någon av de utsedda delegaterna eller suppleanterna får förhinder. Fullmäktige beslutade att skicka GS 

Öberg som observatör. 

ÅAS styrelse väljer nu de tre resterande suppleanterna.  

Förslag: Styrelsen väljer tre suppleanter till ÅAS delegation för Finlands Studentkårers Förbunds 

förbundsmöte. 

Styrelsemedlem Akantu berättar att William Törnqvist och Lukas Kamis anmält intresse. 

SO Karlsson berättar att Rasmus Kupi anmält intresse. 

Då suppleanter ska väljas i preferensordning, föreslås att ordningen baseras på i den ordning intresse 

anmälts. 

Beslut: Styrelsen valde suppleanter till FSF Förbundsdagars delegation i preferensordning: Rasmus Kupi, 

William Törnqvist och Lukas Kamis. 
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239 Godkännande av hyresavtal för fastigheten Geologicum 

Bilaga 2 – Hyresavtal för Geologicum 

Föredragande: GS Öberg 

Redan en längre tid har diskussioner förts med Åbo Akademi, angående utrymmen åt specialföreningar. 

Under våren 2021 utreddes förslaget att utrymmen skulle fås från Geologicum, och i april meddelade Åbo 

Akademi att planen kommer att genomföras. Byggnaden ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi, och Åbo 

Akademi hyr den av dem. Nu har diskussionerna fortskridit så långt, att det är dags för ÅAS att ingå ett 

hyresavtal med Åbo Akademi, för Geologicum. 

 Enligt avtalet får ÅAS vederlagsfritt hyra Geologicum, för att sedan ingå avtal med specialföreningar om 

kansliutrymmen åt dem. Även elkostnader och kostnader för veckovisa städning täcks av ÅA. Då 

hyresavtalet gäller Geologicum i sin helhet (förutom ett rum i vinden samt delar av källaren) kommer det i 

fastigheten förutom kansliutrymmen också finnas utrymmen för studeranden att fritt umgås och studera. 

Förslag: Styrelsen godkänner hyresavtalet för Geologicum, och befullmäktigar SO Karlsson och GS Öberg 

att underteckna det. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

Studentkultur 

240 Val av medlemmar till årsfestkommitté för ÅAS103 

Föredragande: Styrelsemedlem Akantu 

På sitt möte 18/21 valde ÅAS styrelse Joonas Karlsson till årsfestmarskalk för ÅAS103, och beslutade att 

medlemmar till årsfestkommittén väljs på möte 19/21 den 28.10. 

Förslag: Styrelsen väljer medlemmar till årsfestkommittén för ÅAS103. 

SO Karlsson berättar att Axel Rantanen, Sofie Törnroos, Sebastian Björklund och Johanna Österholm har 

anmält intresse. 

Styrelsemedlem Akantu anmäler intresse. 

Beslut: Styrelsen valde Axel Rantanen, Sofie Törnroos, Sebastian Björklund, Johanna Österholm och Lukas 

Akantu till medlemmar till årsfestkommittén för ÅAS103. 

241 Godkännande av bokslut, ÅAS102 

Bilaga 3 - ÅAS102 bokslut 

Föredragande: GS Öberg 
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ÅAS102 årsfesten blev som en följd av Coronapandemin först flyttad, och sedan helt avbokad. Några 

evenemang kunde ändå ordnas under årsfestveckan, och kostnader medfördes även av postning av Save 

the Date-kort. ÅAS styrelse skall nu godkänna bokslutet för årsfesten. 

Förslag: Styrelsen godkänner bokslutet för ÅAS102. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna bokslutet för ÅAS102, och att anteckna till kännedom att 

eftersom själva årsfesten inte kunde ordnas gick evenemanget på minus och priser i form av alkohol köptes 

således med Studentkårens medel, vilket i normalfall undviks.  

Högskolepolitik 

242 ÅAS kommentarer till ÅA:s kursutvärderingssystem   

Bilaga 4 - ÅAS kommentarer till ÅA:s förslag till utvecklingen av kursutvärdering  
Föredragande: SOM Lindblad  

Som en del av uppdateringen av styrdokument för utbildningen, och utvecklingen av kvalitetssäkringen inför 

ÅA:s kommande auditering, ses även kursutvärderingarna över. Försöket med ett flertal obligatoriska ÅA-

allmänna frågor har ansetts stelt och krävande av fakulteterna men en tydlig modell för hela ÅA är viktig att 

ha. Förslaget i remissen går ut på att det finns en obligatorisk fråga för hela ÅA och att fakulteter eller 

utbildningslinjer kan ha egna frågor. Möjligheten att göra kursutvärderingarna obligatoriska lyfts även upp.   

I ÅAS kommentarer betonas vikten av tydlighet om hur utvärderingarna behandlas och att studerande alltid 

får veta vem som läser svaren. Anonymiteten är även en nyckelfråga för studerande på ÅA:s små enheter, 

avhandlingshandledningen kunde utvärderas så att bara handledarens chef ser svaren för att bättre kunna 

åtgärda problem istället för att studenterna är rädda för att bli negativt bemötta av 

handledaren/kursläraren i ett senare skede.   

ÅAS understryker även i sina kommentarer vikten av att systematiskt använda utvärderingsresultat, och 

formalisera uppföljningen genom att behandla resultaten i utvecklingssamtal och genom att koppla 

utvecklingen av undervisningen och utbildningen till den interna finansieringsmodellen.   

Eftersom tidtabellen för remissen pinsamt nog gått förbi SOM Lindblads medvetande skickades 

kommentarerna in efter styrelsens diskussion och ett ok av SO Karlsson VO Granroth och styrelsemedlem 

Grönholm. Kursutvärderingar och utveckling av eventuella problemkurser är viktiga frågor för ÅAS 

medlemmar, texten om kursutvärdering kunde lämpligen sättas upp som en nyhet eller bloggpostning på 

webben med huvudpunkterna översatta till engelska.   

Förslag: Styrelsen konstaterar att ÅAS gett kommentarer till ÅA:s kursutvärderingssystem.  

Beslut: I enlighet med förslag. 
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Inbjudningar 

243 Egentliga Finlands föreningsforum: Vetovoimainen yhdistys webinarium – 18.11.2021 

Föredragande: GS Öberg  

Föreningsforumets teman är förändring i föreningsverksamhet, kunskaper i bemötande och hur en attraktiv 

förening i framtiden kommer att se ut. Forumet är till för alla aktörer som är intresserade i 

föreningsverksamhet i Egentliga Finland.  

Evenemanget ordnas via Zoom och är från kl. 15 till kl. 18. Mer information hittas i inbjudan. Evenemanget 

är på finska. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i föreningsforumet ”vetovoimainen yhdistys”. 

Beslut: Styrelsen beslutade att inte delta i föreningsforumet ”vetovoimainen yhdistys”. 

244 Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi r.f. XCIV – 20.11.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Humanistiska föreningen vi ÅA firar sin XCIV årsfest den 20 november i Åbo. Priset för deltagande är 65€, 

och sita anmälnings- och betalningsdagen är den 31.10.2021. Mer information samt bl.a. menyn hittas i 

samband med anmälningsblanketten. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi r.f. årsfest den 

20.11.2021. 

Styrelsemedlemmarna Lundström och Wilson anmäler intresse. 

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Lundström och Wilson deltar i Humanistiska 

föreningens årsfest den 20.11.2021, samt att ÅAS ersätter bådas deltagaravgift. 

245 Merkantila Klubben 93:e årsfest – 27.11.2021 

Föredragande: GS Öberg 

MK firar sin 93:e årsfest den 27 november i FBK huset i Åbo. Priset för årsfesten är 130€ per person, och 

inbjudan är för två personer. Sillfrukost ingår i priset, och ordnas på söndag. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i MK:s 93:e årsfest den 27.11.2021. 

SO Karlsson och VO Granroth är anmälda till evenemanget. 

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Karlsson och VO Granroth deltar i Merkantila Klubbens årsfest den 

27.11.2021, samt att ÅAS ersätter bådas deltagaravgifter. 
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246 Helsingfors Universitets Studentkårs 153:e årsfest – 27.11.2021 

Föredragande: GS Öberg 

HYY firar sin 153:e årsfest den 27 november, i Helsingfors i gamla Studenthuset. Priset för årsfesten är 140€, 

och ÅAS får anmäla flera personer. Festen påbörjas med cocktail, varefter det är festbankett och dans. Om 

eventuell efterfest meddelas i ett senare skede, och den ingår i deltagaravgiften. 

Koronapass används vid tillställningen. 

Detta är ett evenemang ÅAS bör skicka representation till. 

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Helsingfors Universitets Studentkårs 153:e årsfest den 

27.11.2021. 

Styrelsemedlemmarna Liewendahl och Grönholm är anmälda till evenemanget.  

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Liewendahl och Grönholm deltar i Helsingfors 

Universitets Studentkårs årsfest den 27.11.2021, samt att ÅAS ersätter bådas deltagaravgift. 

247 Konstuniversitetets studentkår 8:e årsfest – 4.12.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Konstuniversitetets studentkår TaiYo firar sin 8:e årsfest den fjärde december i Helsingfors. Priset för 

deltagande är 75€, och sista anmälningsdatumet är 14.11. Detta är TaiYo:s första ”bordsfest” och de 

uppmanar deltagarna att komma med en öppen och äventyrlig inställning! 

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Konstuniversitetets studentkårs 8:e årsfest den 4.12.2021. 

Beslut: Styrelsen beslutade att skicka en hälsning åt Konstuniversitetets studentkår, med orsak av deras 

8:e årsfest, samt att SO Karlsson skickar hälsningen. 

248 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan 11:e  årsfest – 4.12.2021 

Föredragande: GS Öberg 

ISYY firar sin 11:e årsfest den fjärde december, i Joensuu. Priset för deltagande är 110€ och sista 

anmälningsdagen är den 29 oktober. Årsfestdeltagare har möjlighet att boka hotellrum från Original Sokos 

Hotel Kimmel, med en rabattkod. Rummen måste bokas senast 20 november. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i ISYY:s 11:e årsfest den 4.12.2021. 

Beslut: Styrelsen beslutade att skicka en hälsning åt Itä-Suomen ylioppilaskunta, med orsak av deras 11:e 

årsfest, samt att SO Karlsson skickar hälsningen. 
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249 Nyländska Nationens LXXXV - 11.12.2021 

Föredragande: GS Öberg 

Nyländska Nationen firar sin LXXXV årsfest den 11 december på Kåren, Åbo. Festligheterna börjar med 

Solenn Akt, vartefter det är cocktail och bankett. Den 12 december ordnas sillfrukost. Anmälan öppnar den 

1 november, stänger 28 november och priset för medlem är 90€ och icke-medlem är 100€. 

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Nyländska Nationens årsfest den 11.12.2021. 

Styrelsemedlem Lundström är anmäld till evenemanget.  

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Lundström deltar i Nyländska Nationens årsfest den 

11.12.2021, samt att ÅAS ersätter deltagaravgiften. 

250 Övriga ärenden 

GS Öberg: FSF ordnar ett seminarium och middag i Korpilampi den 18.11., dvs dagen före förbundsdagarna. 

ÅAS kansli kommer att erbjudas möjligheten att delta på evenemanget på ÅAS bekostnad. 

251 Mötets avslutande 

 

SO Karlsson avslutar mötet kl. 10.35.

Bilagor 

Bilaga 1 – Nämningsförfrågan; Bryggmanstiftelsens delegation 

Bilaga 2 – Hyresavtal för Geologicum 

Bilaga 3 - ÅAS102 bokslut 

Bilaga 4 - ÅAS kommentarer till ÅA:s förslag till utvecklingen av kursutvärdering 

  

 

 


