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Tid:   tisdag 30.11.2021 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 

259 Mötets öppnande 

SO Karlsson öppnar mötet kl. 10.01. 

260 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. 

261 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan

Administrativa ärenden 

262 Utlåtande gällande Åbo Akademis fastighetsstrategi 2021–2050  

Bilaga 1 – Utkast till utlåtande för ÅA:s fastighetsstrategi 2021–2050 

Föredragande: VO Granroth  

En ny fastighetsstrategi för perioden 2021–2050 har utarbetats på ÅA och skickats på remissrunda. I sitt 

utlåtande fokuserar ÅAS särskilt på behovet av tillgängliga och flexibla campus som passar till olika behov. 

Eftersom strategin som helhet befinner sig på en allmän och övergripande nivå är det utmanande att 

kommentera kring konkreta fastighetslösningar och därmed har utlåtandet fokus på riktlinjerna för de 

kommande fastighetslösningarna. Deadline för utlåtandet är 3.12.2021.  

Förslag: Styrelsen besluter godkänna texten i bilaga som sitt utlåtande gällande ÅA:s fastighetsstrategi. 

Beslut: I enlighet med förslag. 
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263  ÅAS utlåtande gällande ÅA:s reglemente för studier, examination och bedömning.   

Bilaga 2 – Utkast till utlåtande gällande ÅA:s reglemente för studier, examination och bedömning 

Föredragande: SOM Lindblad  

ÅA uppdaterar styrdokumenten för utbildningen som helhet i samband med en större renovering av 

regelverken och inför den stundande auditeringen. Reglementet är ur studerandesynvinkel en enormt 

viktig text då rutiner kring kurser, examination, tidsgränser och möjligheter till tillgodoräknanden innefattas 

i den.   

ÅAS kommenterar i sitt utlåtande främst vikten av studenternas möjligheter att flexibelt välja kurser från 

andra högskolor samt att fortsatt kunna åka på utbyte utan en begränsning av antal månader. Tydlighet i 

formuleringarna så att reglerna inte kan feltolkas är viktig, därav kommenterar ÅAS i många punkter språket 

och föreslår exaktare ordalydelser. Tidsgräns för utlåtandet är 3.12.2021.  

Förslag: Styrelsen godkänner texten i bilaga som utlåtande gällande ÅA:s reglemente för studier, 

examination och bedömning.  

Beslut: I enlighet med förslag. 

264 ÅAS utlåtande om förslag på upplösning av föreningen OVVS  

Bilaga 3 – Utlåtandet om förslag på upplösningen av föreningen OVVS 

Bilaga 4 – Purkamisesitys OVVS  

Föredragande: SO Karlsson  

OVVS styrelse har kommit med ett förslag till alla medlemsorganisationer om att upplösa OVVS som en 

förening och övergå till en mer nätverksbaserad modell som används bland annat i Åbo med Grupp 40000. 

OVVS styrelsens förslag till upplösandet av föreningen och ÅAS styrelsens förslag på utlåtande finns som 

bilaga.  

Förslag: Styrelsen godkänner utlåtandet om förslag på upplösningen av föreningen OVVS. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

265 Jämställdhetsutskottets halarmärke  

Bilaga 5 – Offert på halarmärken, Merkillinen & Promler 

Föredragande: Styrelsemedlem Grönholm  

Åbo Akademis Studentkårs jämställdhetsutskott har kommit med en önskan att få beställa halarmärken 

som utskottet kan dela ut. Halarmärkets motiv är inspirerat av affischerna som jämställdhetsutskottet och 

ÅAS kansli sammanställde tidigare i höst. Tanken med halarmärket är framför allt lyfta fram ett viktigt 

budskap men kan även fungera som marknadsföring för att rekrytera nya medlemmar till 

utskottet. Märkena delas ut till kårmedlemmar på olika pop-ups och andra tillfällen då det är möjligt.  
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Jämställdhetsutskottet har fått två offerter av Promler och Merkillinen. Utskottet önskar beställa 100 

halarmärken.   

Förslag: Styrelsen beslutar att godkänna en av offerterna och medlen tas ur budgetpost XX.   

Belsut: Styrelsen beslutade att godkänna offerten från Merkillinen, för 100 halarmärken till 

jämställdhetsutskottet, samt att kostnaden tas från budgetposten för styrelsens allmänna medel. 

Studentkultur 

266 Fantåg den 6.12 i Vasa  

Föredragande: Styrelsemedlem Liewendahl  

Den 6 december ordnas fantåg i Vasa i samband med självständighetsdagen. Fantåget ordnas i samarbete 

med Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) och är ett viktigt samarbete där kontakten mellan 

finskspråkiga och svenskspråkiga studerandes möts. Fantåget startar vid Kaserntorget och går sedan till 

torget i centrum, var det kommer vara musikuppträdande och tal. Efteråt är 

alla VYY:s och ÅAS:s medlemmar välkomna på glögg. ÅAS styrelsemedlemmar deltar i fantåget och har 

även bjudit in ÅAS specialföreningarna i Vasa att delta i evenemanget.  

Förslag: Styrelsen beslutar att reservera 400 euro för ordnandet av fantåget i Vasa från budgetposten 

kulturevenemang.   

Beslut: I enlighet med förslag.

267 Övriga ärenden 

268 Mötets avslutande 

SO Karlsson avslutar mötet kl. 10.51.

Bilagor 

Bilaga 1 – Utkast till utlåtande för ÅA:s fastighetsstrategi 2021–2050 

Bilaga 2 – Utkast till utlåtande gällande ÅA:s reglemente för studier, examination och bedömning 

Bilaga 3 – Utlåtandet om förslag på upplösningen av föreningen OVVS 

Bilaga 4 – Purkamisesitys OVVS  

Bilaga 5 – Offert på halarmärken, Merkillinen & Promler 

 

Vid protokollet, 

Justerat 30.11.2021      SO Karlsson       GS Öberg 


