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Tid:   onsdag 15.12.2021 kl. 12.00 

Plats:   Kårens Vind, samt via zoom

Kallade:  SO Joonas Karlsson 
VO Veera Granroth  
Styrelsemedlem Akantu 
Styrelsemedlem Grönholm, kl. 12.07> 
Styrelsemedlem Liewendahl 
Styrelsemedlem Lundström  
Styrelsemedlem Wilson 

 

Övriga kallade: GS Jasmin Öberg 
SOM Petra Lindblad 
KOM Mari Frelander 
SEÅ Sandra Häggkvist 
SEV Amanda Ehn 

281 Mötets öppnande 

SO Karlsson öppnar mötet kl. 12.05. 

282 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. 

283 Fastställande av föredragningslistan 

Styrelsemedlem Grönholm ansluter sig till mötet kl. 12.07. 

Föredragningslistan fastställdes som sådan. 

284 Meddelanden 

TO, 9 DEC. 
FSF ledningens seminarium/ VO & SO & GS 
Auditeringsteamets möte/ Petra 
Krisledningsgruppsmöte/ GS 
Avslutande möte om kampanjen/ Julia 
Sista ordförandeträff/ Julia & Niklas 
Föreningssemma/ Julia & Niklas 
Träff med nya styrelsemedlemmar/ Julia 
Miljöutskottets julfest/ Axel 

FRE, 10 DEC. 
Avslutande möte med Vasa stad angående 
lycklighetskampanjen/ Julia & Niklas 
Elevatorgångens invigning i Vasa 
Möte med ÅA styrelse studrep. / SO & Petra 

LÖ, 11 DEC. 
NN årsfest 

MÅ, 13 DEC. 
Måndagskaffe 
Personalkaffe 
Styrelsekaffe 
Intervjuer för ÅA jämställdhetskommitté 
VYY:s glöggbjudning på Domus Bothnica för 
samarbetspartners/ Julia & Niklas 

TI, 14 DEC. 
ÅAS julgröt 
OVVS höstmöte/ Niklas 
Åbohögskolornas tillgänglighetsnätverk / Petra 
Styrelsens aftonskola 
IB-möte 
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Digivisio2030 ÅA-möte / Petra & VO 
FSF föreningslive/ Julia 
ED-möte 

ONS, 15 DEC. 
Kommunikationsmöte 
Styrelsemöte 

Möte om klasslärarutbildning i Sverige/ GS & VO 
& Susanne Nylund-Torp 
Opiskelijakaupunki Turku 
palvelumuotoilukehittämisen tulosten esittely/ 
KOM 
EFT årsmöte/ Emma 
Integrations seminarium Euroopan Suunta/ Emma

Administrativa ärenden 

285 Studentrepresentantarvoden 2021–2022  

Bilaga 1 – Fördelning av studentrepresentantarvoden 2020–2021  

Bilaga 2 – Utkast till fördelning av studentrepresentantarvoden 2021–2022  

Föredragande: VO Granroth  

ÅA:s rektor beviljade år 2019 medel för studentrepresentantarvoden för läsåret 2019–2020, och år 2020 

fattades ett nytt beslut som gäller tills vidare. Summan som beviljas per läsår är 6000 euro, och den har 

utdelats till studentrepresentanter enligt principen 20€ per möte man deltagit på, för de ÅA organ som inte 

är arvoderade på annat håll. I år har ÅAS skött hopsamlandet av information om mötesdeltagande samt av 

skattekort och kontouppgifter. ÅA har sedan betalat ut arvodet enligt denna information.   

ÅA har budgeterat 6000 euro för detta ändamål även i budgeten för 2022 och arbetsfördelningen mellan 

ÅA och ÅAS kommer att fortsätta som tidigare. Nu behöver styrelsen fatta beslut om hur arvodena fördelas 

för läsåret 2021–2022.  

Förslag: Styrelsen fattar beslut om hur studentrepresentantarvodena fördelas läsåret 2021–2022.  

Beslut: Styrelsen beslutade att studentrepresentantarvoden för läsår 2021–2022 utdelas enligt bilaga, så 

att studenter får 20 euro per möte de deltagit på, samt att styrelsen för verksahetsår 2022 kan justera listan 

i bilagan och även arvodet per möte ifall helhetskostnaden överskrider 6000 euro.  

286 Uppdrag av fullmäktige: ÅAS uttalande om transrättigheter  

Bilaga 3 – Uttalande om transrättigheter  

Föredragande: VO Granroth  

ÅAS styrelse har getts i uppdrag att skriva ett ställningstagande som stöd för studerande transpersoner på 

fullmäktigemöte 04/21. Uttalandet är skrivet i samarbete med jämställdhetsutskottet. I uttalandet 

uttrycker ÅAS sitt stöd till det nationella arbetet för transrättigheter, däribland Oikeus olla - Rätt att vara- 

medborgarinitiativet. I texten nämns åtgärder inom ÅA som direkt skulle förbättra jämlikheten, gällande 

bl.a. utrymmesfrågor, kommunikation, möjlighet till egen identitet i studieregistret och obligatorisk 

personalutbildning. Det framkommer ur texten att ÅAS inte anser sig vara en fullständig expert på området 

utan snarare en aktör som vill vidareutbilda sig.  
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Förslag: Styrelsen beslutar om godkännande av uttalandet i bilagan som ÅAS uttalande för transrättigheter 

och gällande hur spridningen av uttalandet ska ske.  

Styrelsen diskuterar ärendet.  

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna ÅAS uttalande för transrättigheter, samt att uttalandet skickas 

till ÅA samt delas i ÅAS egna kanaler.   

287 Avslutningskväll för styrelsen den 16.12.2021  

Föredragande: SO Karlsson  

Den 16.12 ordnas en avslutningskväll för styrelsen 2021. Under kvällen ordnas aktivitet i form av besök till 

Escape Room samt middag på restaurang. Tanken med kvällen är att reflektera över året samt tacka 

styrelsen för det fina arbetet alla gjort under ett utmanande år.   

Förslag: Styrelsen beslutar att reservera medel, ur budgetposten för styrelsens allmänna medel, för 

rekreationsaktiviteter under vistelsen i Åbo.  

SO Karlsson föreslår att 500 euro reserveras för ändamålet. 

Beslut: Styrelsens beslutade att reservera 500 euro från budgetposten styrelsens allmänna medel, för 

styrelsens gemensamma rekreationsaktiviteter i Åbo. 

288 Tryck av guiden Studieliv 2.1  

Bilaga 4 – Inkomna offerter för tryck av Studieliv 2.1. 
Föredragande: Styrelsemedlem Akantu  

ÅAS har i år jobbat för att utveckla guiden Studieliv 2.0 till 2.1 och bör också ha den i tryckt form som 

komplement till föreningar. Studieliv 2.1 är nyttig för föreningar och deras styreselser att ha. En tryckt 

version vore bra att dela ut till föreningar så att de kan ha de i kanslierna så att föreningsmedlemmar och 

aktiva har den nära till hands. Offerter för tryckningen har frågats.  

Förslag: Styrelsen ger fullmakt åt generalsekreteraren och kommunikatören att beställa tryck av 

guiderna. Guiderna betalas från budgetposten PR och marknadsföring.  

Styrelsen diskuterar ärendet.  

Beslut: Styrelsen beslutade att befullmäktiga KOM Frelander och GS Öberg att beställa tryck av guiden 

Studieliv 2.1 från X-copy, samt att medlen tas från budgetposten för PR och marknadsföring. 

289 Införskaffande av tygkassar med ÅAS logo 

Bilaga 5 – Inkomna offerter på tygkassar med ÅAS logo 

Föredragande: GS Öberg 
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ÅAS har planerat att införskaffa tygkassar för försäljning till både Åbo och Vasa. Försäljningen sker både via 

webbshoppen och som direktförsäljning. Det har kommit förfrågan om tygkassar från studerande efter att 

vi avslutat försäljningen av ÅAS 100 kassarna. Offertförfrågan på 500 svarta bomullskassar med ÅAS logo 

har skickats till Axonprofil, Dispak och Igo-promo. I offerterna har vi bett om kassar i ekologisk bomull samt 

offerter på både enfärgstryck och tryck i två färger. 

Förslag: Styrelsen beslutar om varifrån tygkassar med ÅAS logo ska införskaffas utifrån inkomna offerter, 

samt ifall logon ska vara en- eller tvåfärgad. 

Styrelsen diskuterar ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att befullmäktiga GS Öberg och SEÅ Häggkvist att beställa tygkassar med ÅAS 

logo från Axon, samt att medlen tas från budgetposten ”Inköp av kårmaterial”.  

290 Arvode för styrelsemedlem Grönholm under praktikperiod  

Föredragande: Niklas Grönholm  

Styrelsemedlem Grönholm har praktik under december månad parallellt med styrelsearbete i ÅAS. 

Praktikperioden har inneburit att Grönholm inte kunnat närvara varje dag mellan klockan 9 – 16. Därför är 

det av relevans att diskutera och besluta om det inverkar på det arvode som utbetalas för styrelsens arbete.   

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt avdrag i styrelsemedlem Grönholms arvode, till följd av praktik.  

Beslut: Styrelsen beslutade att inga avdrag görs i styrelsemedlem Grönholms arvode, trots avklarad praktik 

under decembermånad.  

Studentkultur 

291 Kampanj i Vasa - Världens lyckligaste studerande   

Bilaga 6 – Summering av kampanjen "Världens lyckligaste studerande" 

Föredragande: Styrelsemedlem Grönholm och Liewendahl  

Den 26 april 2021 lanserade initiativtagarna ÅAS och VYY kampanjen Världens lyckligaste. I kampanjen har 

alla student- och studerandekårer och några föreningar från alla universitet och högskolor i Vasa medverkat 

med målet om att stärka gemenskapen och samarbetet mellan studerande i Vasa. Kampanjens idé grundar 

sig på Vasa Stads kampanj om att bli världens lyckligaste stad. Vasa stad har också varit med och stött 

kampanjen både ekonomiskt och som samarbetsparter, exempelvis genom kontinuerliga möten och 

informationsspridning. Kampanjens syfte har varit att öka studerandes välmående och att bli världens 

lyckligaste studerande i världens lyckligaste land, främst genom att uppmärksamma temat och genom olika 

evenemang lyfta upp välbefinnande och lycka i vardagen. Under kampanjen har det ordnats olika 

evenemang, händelser och utmaningar som tangerar kampanjens huvudteman motion, hälsa och 

lycka. Alla evenemang med resumé kan hittas i summeringen av kampanjen, bilaga 4.   
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Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att kampanjen "Världens lyckligaste studerande" har pågått i 

Vasa under hela året.  

Beslut: I enlighet med förslag. 

Högskolepolitik 

292 Val av studentrepresentanter till jämställdhetskommittén för ÅA  

Föredragande: SOM Lindblad  

Ordförande för ÅA:s jämställdhetskommitté, personaldirektör Mika Wulff har inkommit med begäran om 

att ÅAS väljer studentrepresentanter till kommittén för mandatperioden 1.1. 2022–31.12.2024. Nytt för den 

kommande perioden är att gruppens kommer att fungera både på svenska och engelska vilket öppnar upp 

för möjligheten till val av internationella studerande till posterna.   

Gruppens uppgifter i enlighet med rektorsbeslutet från förra gången medlemmarna utsågs:  

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla 

jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om 

förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att 

ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.  

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för 

utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande 

arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. 

Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild 

uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som 

finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.  

ÅAS väljer två ordinarie medlemmar med personliga suppleanter. Styrelsen har hållit intervjuer med alla 

kandidater. Då studentrepresentanter väljs till poster med lång mandatperiod, i det här fallet tre år, är inte 

lika många år kvar som ÅA-studerande en förutsättning att bli vald. 

 Förslag: Styrelsen väljer studentrepresentanter till jämställdhetskommittén för ÅA för mandatperioden 

1.1. 2022–31.12.2024. 

SOM Lindblad berättar att kandidaterna intervjuats på måndagen, den 13.12. 

Styrelsen diskuterar ärendet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Mariana Moretti Carvalho till ordinarie med Sharon Hofisi som 

personlig suppleant, samt Linn Gröndahl till ordinarie med Emma Löfdahl som personlig suppleant, till 

jämställdhetskommittén för ÅA för mandatperioden 1.1. 2022–31.12.2024.  

293 Val av ny suppleant till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen  

Föredragande: SOM Lindblad 
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Sekreterare för arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen Heidi Karlsson har in kommit med begäran om 

att ÅAS väljer en ny suppleant till gruppen efter att Wilma Ek blivit beviljad befrielse och suppleant Amanda 

Åkersten tagit över som den tredje ordinarie medlemmen. Gruppens mandatperiod är fram till 31.12.2022. 

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, 

utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo 

Akademi.  

Gruppen har tre studentrepresentanter med suppleant som kan gå på möte om någon av de ordinarie 

medlemmarna är förhindrade.  

Förslag: Styrelsen väljer en suppleant till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen för en mandatperiod 

fram till 31.12. 2022 

SOM Lindblad presenterar intresseanmälan som inkommit; Carl-Ivar Back.  

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Carl-Ivar Back till suppleant till arbetsgruppen för 

ämneslärarutbildningen för en mandatperiod fram till 31.12. 2022. 

294 Övriga ärenden 

SO Karlsson meddelar att Sigurd Möller bidrar till årsfestkommittéens arbete. 

Styrelsemedlem Wilson önskar att officiellt tacka SO Karlsson för hur han lett möten under året; dom alla 

har varit lyckade. 

295 Mötets avslutande 

SO Karlsson avslutar styrelsens sista möte kl. 13.34. 

Bilagor 

Bilaga 1 – Fördelning av studentrepresentantarvoden 2020–2021  

Bilaga 2 – Utkast till fördelning av studentrepresentantarvoden 2021–2022  

Bilaga 3 – Uttalande om transrättigheter  

Bilaga 4 – Inkomna offerter för tryck av Studieliv 2.1. 

Bilaga 5 – Inkomna offerter på tygkassar med ÅAS logo 

Bilaga 6 – Summering av kampanjen "Världens lyckligaste studerande" 
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Vid protokollet,       SO Karlsson        GS Öberg 

Justerat 16.12 


