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Tid:   onsdag 8.12.2021 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 Sandra Häggkvist 
SEV Amanda Ehn 

269 Mötets öppnande 

SO Karlsson öppnar mötet kl. 12.02. 

270 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.  

271 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

272 Meddelanden 

FRE, 26 NOV. 
Lunchmöte med VYY/ Niklas & Julia 
Styrelsens rekreationstillfälle i Runsala 
Styrelsekaffe 

MÅ, 29 NOV. 
Måndagskaffe 
Personalkaffe 
Styrelsekaffe 
Universitetslärande - vad, hur, varför? / Axel 
Föreningsträff Åbo Studentmission/ VO 
Möte med KK:s höpo/ Petra 
ÅA personalutbildning/ GS & SEÅ & Petra 

TI, 30 NOV. 
Utbildning om jämställdhets- och 
likabehandlingsplanering på högskola / Petra 
Styrelsemöte 

IB-möte 
Lunch med Andrea, RK/ GS 
Tfif seminarium/ Axel 

ONS, 1 DEC. 
Kommunikationsmöte 
SYL: Tervetuloa Sosiaalisen median mittarit -
koulutukseen/ KOM 
FMG 7/21 
Sopolive/ Axel 
FMG 1/22 aftonskola 

TO, 2 DEC. 
FMG 1/22 
ÅA arbetarskyddskomission / Petra 
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FRE, 3 DEC. 
Planeringsdag för ledningsrådet i Åbo/ SO 
Styrelsekaffe 
SSHV:s årsfest 

MÅ, 6 DEC. 
Fantåg i Åbo och Vasa 

TI, 7 DEC. 
Styrelsens aftonskola 
IB-möte 
Kopolive 

ONS, 8 DEC. 
Kommunikationsmöte 
LGIS-möte/ KOM 
Möte med Stadga/ Joonas 
Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden 
edistämisen verkosto 2021 – 2025 
koordinaatioryhmän kokous/ VO 
Terveystyöryhmän tapaaminen Vaasa/ Niklas 
Styrelsemöte 
Träff om anti-trakasseriarbete med ÅA-
koordinator Olivia Franck / SEÅ & Petra 
Miljökväll med Biologica 
Jämställdhetsutskottets sista möte/ Niklas 

Administrativa ärenden 

273 Utdelning av föreningsutrymmen på Geologicum i Åbo  

Bilaga 1 – Föreningarnas ansökningar om utrymmen på Geologicum  

Bilaga 2 – Förslag på utdelning av utrymmen  

Föredragande: SO Karlsson 

Åbo Akademis Studentkår har skrivit under ett avtal med Åbo Akademi om fastigheten Geologicum i Åbo 

för perioden 1.1.2022-31.12.2026. ÅAS kommer enligt avtalet att förvalta fastigheten och dela ut 

utrymmen för föreningsverksamhet. Föreningar har fått ansöka om utrymmen där de även beskrivit 

föreningens utrymmesbehov. Föreningarnas ansökningar finns som bilaga och sammanlagt 21 föreningar 

har ansökt om utrymmen. Styrelsen skall nu besluta om utdelningen av utrymmen på Geologicum bland 

de föreningarna som skickat in ansökan.   

Förslag: Styrelsen beslutar om att dela ut utrymmen till föreningar enligt förslaget i bilaga 2, samt att 

enskilda avtal om uthyrning  ingås med varje förening som tilldelas ett utrymme. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

274 Anställning av projektkoordinator för Fastlaskianen 2022  

 Föredragande: Styrelsemedlem Akantu  

Under sitt möte 23/21 lediganslog styrelsen platsen som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2022.  

Samarbetsorganet för student- och studerandekårerna i Åbo, Grupp 40 000, ordnar traditionsenligt 

Fastlaskiainen på Vårdberget som ett samarbete mellan TUO, Novium, TYY, O’diako och Humako i Åbo på 

fastlagstisdagen den 01.03.2022. Till detta bör en projektkoordinator anställas som skulle handha det 

praktiska och administrativa arbetet för förverkligandet av evenemanget.   
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Koordinatorns arvode uppgår till 500 €, och evenemangets utgifter går under finansiering av Studiestad 

Åbo.  

Ansökningstiden pågick 25.11–03.12, och styrelsen bör nu ta ställning till de inkomna ansökningarna och 

välja en projektkoordinator för Fastlaskiainen 2022.   

Förslag: Styrelsen väljer projektkoordinator för Fastlaskiainen 2022.  

Styrelsemedlem Akantu berättar att en intresseanmälan inkommit, av Mikael Harju. 

Beslut: Styrelsen valde Mikael Harju till projektkoordinator för Fastlaskiainen 2022. 

275 Upprop om att avveckla antisvart rasism vid finländska universitet  

Föredragande: SOM Lindblad 

ÅAS har blivit kontaktad av ett nätverk av forskare och studerande vid landets universitet som gör ett 

upprop för avvecklandet av antisvart rasism. Uppropet finns i tre språkversioner; svenska, finska och 

engelska och hittas via länken: https://raster.fi/2021/11/22/dismantling-antiblackness-in-finnish-

universities-call-to-action/  

Svenskspråkig version: https://drive.google.com/file/d/1MYhwgp88Lv-4mCF2pS8RX436XLXET8CO/view  

Uppropet innehåller målsättningar för olika aktörer inom forskning, undervisning och stödfunktioner samt 

för studerande, föreningar och studentkårer. Uppropets mål och uppmuntran till åtgärder är på allt sätt 

förenliga med ÅAS jämlikhetsplan, strategi och verksamhetsplan för 2022.   

Ur stycket riktat till studentorganisationer finns bland annat punkter där man förbinder sig att:   

∙ Ta uttrycklig ställning och vidta konkreta åtgärder mot antisvart rasism på campus;   

∙ Utreda frånvaron av svarta och rasifierade studerande vid evenemang och som serviceanvändare.   

Om ÅAS besluter att underteckna uppropet kunde beslutet formuleras som en nyhet där ÅAS uppmuntrar 

medlemmar, specialföreningar och Åbo Akademi att också stöda initiativet.  

Förslag: Styrelsen beslutar underteckna uppropet om att avveckla antisvart rasism vid finländska 

universitet.   

Beslut: I enlighet med förslag. 

Studentkultur 

276 Invigning av Havtornsgången  

Föredragande: Styrelsemedlem Grönholm och Liewendahl  

Under 2020 påbörjades ett samarbete med Åbo Akademi för att utveckla elevatorgångens utrymme till 
ett nyare och mer modernt och studievänligt utrymme som ger både förutsättningar för att studera och 

https://raster.fi/2021/11/22/dismantling-antiblackness-in-finnish-universities-call-to-action/
https://raster.fi/2021/11/22/dismantling-antiblackness-in-finnish-universities-call-to-action/
https://drive.google.com/file/d/1MYhwgp88Lv-4mCF2pS8RX436XLXET8CO/view
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umgås genom sociala sammanhang. Tack vare förnyandet av havtornens inredning har användningen av 
havtornsgångens utrymme markant ökat bland studerande.  

På grund av coronapandemin kunde den inte officiellt öppnas eller invigas föregående år, därför önskar 
vi nu inviga Havtornsgången med glögg och tilltugg den 10 december kl. 14. Invigningen är för inbjudna 
gäster.    

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att Havtornsgången invigs den 10 december 2021. 

Beslut: I enlighet med förslag. 

277 Föreningsseminarium i Vasa  

Föredragande: Styrelsemedlem Liewendahl  

Föreningsseminarium är en avslutande träff med föreningarna i Vasa. Tillsammans diskuterar vi och 
summerar året som gått, och avslutar det här verksamhetsåret. Temat för föreningssemman i år är 
”Studielivet idag och imorgon”. Samtidigt tackar Julia och Niklas för sig i Havtornen och de nyinvalda 
styrelsemedlemmarna i Vasa får möjlighet att presentera sig. Syftet är att knyta ihop säcken och visa 
uppskattning till föreningarna. Vid tillfället bjuder ÅAS på något småplock att äta och dricka.   

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att föreningsseminarium hålls i Vasa den 9 december 2021.   

Beslut: Styrelsen antecknade till kännedom att föreningsseminarium hålls i Vasa den 9.12.2021, samt 
reserverade 50e för ändamålet från budgetposten för specialföreningsutbildningar. 

Inbjudningar 

278 Deltagande i OVVS höstmöte 14.12.2021 

Föredragande: SO Karlsson 

Den 14.12 klockan 10.00 hålls OVVS stadgeenliga höstmöte i Havtornen men man kan även delta på 
distans. Varje medlemsorganisation har möjlighet att skicka en representant till mötet, deltagandet ska 
meddelas via e-post.   

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i OVVS höstmöte.   

Styrelsemedlem Liewendahl berättar att Lina Sjöskog, som är vald till ÅAS styrelse 2022, kan delta i mötet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att Lina Sjöskog deltar i OVVS höstmöte den 14.12.2021, som ÅAS 
representant.

279 Övriga ärenden 

Styrelsemedlem Akantu: Kostnaden för fantåget i Åbo blev ca. 200 euro.  

280 Mötets avslutande 

SO Karlsson avslutar mötet kl. 12.23.



Styrelsemöte 25/21 | Föredragningslista 

8.12.2021 

   5 

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

  +358 2 215 4650 

Bilagor 

Bilaga 1 – Föreningarnas ansökningar om utrymmen på Geologicum  

Bilaga 2 – Förslag på utdelning av utrymmen  

 

 

Vid protokollet, 

Justerat 8.12.2021       SO Karlsson        GS Öberg 
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