Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f.

Årsberättelse 2016

Styrelsen
I styrelsen 2016 har följande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den
ordning de nämns i stadgarna):

● Linn Ekebom, ordförande
● Emma Blomqvist, vice ordförande
● Julia Seffer, sekreterare
● Hannes Parkkinen, skattmästare
● Johanna Ekebom, värdinna
● Jonatan Isakas, PR-chef
● Filip Jansson, sportchef

Styrelsen har under året haft 18 protokollförda styrelsemöten samt några icke-protokollförda
diskussionstillfällen. Styrelsen har även sammankallat föreningens medlemmar till ett
vårmöte och ett höstmöte.

Vårens sammankomster
Som traditionen bjuder så kickade studentlaget igång året med abiturientdag i Åbo. Tanken
med resan är att ge abiturienterna en chans att bekanta sig med både de utbildningar som Åbo
Akademi (hädanefter ÅA) och yrkeshögskolan Novia erbjuder samt studielivet i Åbo. Målet
är att öka intresset för Åbo som studiestad. Abiturienterna anlände till Åbo fredagen den 15
januari där de tillsammans med studentlagets styrelse avnjöt en god frukost innan de intog
UniYH-mässan som gemensamt ordnades av ÅA och yrkeshögskolan Novia.

Den 26 januari träffades den avgående och tillträdande styrelsen för traditionsenlig
styrelsebytare där syftet är att lära känna varandra. Kvällen började med Lazer tag och
avslutades med plåtbröd på Pub Niska.

Den 9 februari, fastlaskiainen, samlades alla specialföreningar vid Åbo akademi uppe på
Vårdberget för att visa upp sina hemgjorda pulkor. Åländska Studentlaget (hädanefter
Studentlaget) hade självklart också snickrat ihop en egen pulka som visades upp. Detta år var
det Viking Lines lekrum som var temat på pulkan.

Studentlaget deltog även i Studentkårens fan- och fackeltåg till hjältegravarna under
självständighetsfirandet den 6 december.

Lördagen den 13 februari firade Åländska studentlaget sin 83:e årsfest på Gillesgården i Åbo.
I festligheterna deltog 45 medlemmar och vänner till föreningen. Kvällen innan årsfesten
ordnades även samkväm på Bremer för årsfestens deltagare.

Den 22 februari ordnades föreningens vårmöte i Marlirummet på Kåren. 14 personer deltog
på mötet där årsberättelsen och bokslutet godkändes.

Under våren deltog föreningen i två fantåg som anordnades av Åbo Akademis Studentkår
(hädanefter ÅAS). Den 20 februari deltog studentlaget i fantåget till Per Brahe-statyn i

samband med firandet av ÅAS 97:e årsdag. Likaså fanns studentlaget representerade vid det
stora fantåget till Vårdberget under valborgsmässoaftonsfirandet den 30 april.

Föreningen fanns representerad på flera evenemang under våren, exempelvis årsfester och det
traditionella wappfirandet på Kåren. Föreningen närvarade även på Specialföreningsmässan
på Kåren den 5 april där det såldes medlemsprylar, så som halarmärken och sångböcker.

Studentlaget anordnade även egna program för föreningens medlemmar. Den 16 mars
ordnades en vinprovning i Marlirummet där 12 medlemmar fick öka sin kunskap om vin samt
avnjuta tillhörande delikatesser. Den 26 april ordnade Studentlaget och Åbolands Nation vid
Åbo Akademi en gemensam mjödverkstad och pubquiz på Marlirummet.

Under 2016 har Studentlaget återupptagit kontakten med Gotlands nation i Uppsala. Den 22
maj besökte representanter från Studentlaget, tillsammans med representanter från Åbolands
Nation, Uppsala och firade vårbal vid Gotlands Nation.

Sommarträff ordnades på Åland den 16 juli på en medlems sommarstuga. Under kvällen
grillades det mat och det anordnades frågesport och lekar. På träffen deltog 12 medlemmar.

Höstens sammankomster
Hösten var som vanligt fullspäckad med program. Redan den 14 september var det dags för
Gulnäbbsakademi på Kåren där Studentlaget deltog för att synliggöra sin verksamhet för alla
nya studeranden vid Åbo Akademi och Novia. I samband med Gulnäbbsakademin lanserade
Studentlaget även sitt nya halarmärke som blev en försäljningssuccé bland både nya och
gamla medlemmar, samt icke-medlemmar.

Tillsammans med de andra nationerna ordnade Studentlaget, den 16 september, en
kubbturnering till förmån för Röda Korsets hungerdagsinsamling. Studentlaget ställde upp
med tre starka spelare.

Den 30 september samlades tio modiga gulisar för Gulisintagning, som följdes av
Gulismiddag där 43 medlemmar deltog. Tanken med evenemangen är att introducera
förstaårsstuderanden till föreningen och studielivet. Guliskaffe anordnades också i början av
hösten.

Den 8 oktober deltog Studentlaget i Internordiskt studentmöte i Helsingfors. Syftet med
mötet var att ge specialföreningar i Norden tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter med
varandra under en helg. Studentlaget fick sällskap av övriga nationer vid Åbo Akademi.

Mellan den 24-26 oktober ordnade Studentlaget och Åbolands Nation en gemensam vänhelg.
Vänhelgen bestod av tre större evenemang och bland de inbjudna och representerade fanns
vår gemensamma vänförening Gotlands Nation i Uppsala. Vänhelgen var väldigt lyckad och
förhoppningarna är att evenemanget skall bli återkommande. Studentlagets kontakt med
Gotlands Nation i Uppsala fortskred och den 6 november besökte Studentlagets
representanter Uppsala för att delta på Gotlands Nations Lambskallegasque där vi fick
möjlighet att bekanta oss med vår vänförening.

En ny styrelse valdes under höstmötet som hölls den 10 november. Under mötet godkändes
verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiften för det kommande styrelseåret. Under
mötet närvarade 15 medlemmar.

Andra evenemang som anordnades under hösten var ölprovning på Marlirummet den 22
november och traditionsenlig julfest den 9 december. I festligheterna den 9 december deltog
38 medlemmar.

Den 14 december besökte studentlaget Ålands lyceum och talade med abiturienterna. I år
satsade även Studentlaget på kontakten till Ålands yrkegymnasium och besökte flera olika
utbildningslinjer under december månad. Detta var mycket uppskattat och resulterade även i
ett rekordstort intresse för abi-helgen i Åbo. Tanken är att Åländska studentlaget skall
fortsätta samarbetet med Ålands Gymnasium även i framtiden.

