Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi

Årsberättelse 2017

Styrelsen
I styrelsen 2017 har följande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den
ordning de nämns i stadgarna):

●

Emma Blomqvist, ordförande

●

Linnea Grönholm, vice ordförande

●

Leo Orre, sekreterare

●

Baltzar Lindroos, skattmästare

●

Malin Lindström, värdinna

●

Joakim Wennström, PR-chef

●

William Stenius, sportchef

Styrelsen har under året haft 19 protokollförda styrelsemöten, ett vårmöte, ett höstmöte, ett
extra insatt vårmöte samt ett par icke-protokollförda idé- och diskussionsträffar.

Vårens sammankomster
Verksamhetsåret

började

traditionsenligt

med

att

Åländska

Studentlaget

(härefter

Studentlaget) bjöd in abiturienter från Ålands Gymnasium att besöka Åbo för att få en inblick
i vad studielivet i Åbo har att erbjuda. Denna abiturientresa gick av stapeln den 13 januari.
Abiturienterna möttes av två medlemmar från styrelsen i Åbo hamn på morgonen och
fortsatte till en lokal där de bjöds på frukost. Abiturienterna tilldelades även sovplatser hos
olika medlemmar i Studentlaget. Under dagen medverkade abiturienterna i Åbo Akademis
och Yrkeshögskolan Novias UniYH-dag. Dagen avslutades med en middag på kvällen
tillsammans med Studentlagets medlemmar. Målet med resan är att öka intresset för Åbo som
studiestad och locka hit fler studeranden.
Den 26 januari hölls en styrelsebytarkväll i Kårens Marlirum där den avgående och
tillträdande styrelsen spenderade en kväll tillsammans i syftet att lära känna varandra bättre
och upplysa varandra om styrelsearbetet.
Studentlaget firade sin 84:e årsfest den 11 februari på restaurang Skärgårdsbaren.
Årsfestkommittén hade även anordnat en pre-årsfest drinkkväll på Shooters kvällen före
banketten samt traditionell sillfrukost och bastu dagen efter banketten. 34 medlemmar och
inbjudna gäster deltog i festligheterna som blev mycket lyckade.
Vårmötet anordnades den 27 februari i Demos. På mötet där 11 personer deltog godkändes
årsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen. Den avgående styrelsen beviljades även
ansvarsfrihet. Efter mötet fanns det möjlighet att stanna kvar och umgås. Då man senare
hittade ett fel i det godkända bokslutet blev man tvungna att hålla ett extra insatt vårmöte den
29 mars, på det mötet deltog 10 personer.
Tisdagen den 28 februari deltog Studentlaget i den traditionella pulkaåkningen i samband med
Fastlaskiainen-firandet på Vårdberget, pulkans tema var i år IFK Mariehamn för att
uppmärksamma ligaguldet från 2016.
I början av mars höll man den numera traditionsenliga frukostsammankomsten. Ett gäng
bestående av både medlemmar och icke-medlemmar samlades i Kårens Marlirum för att äta
frukostbuffé. En annan tradition som man fortsatt med detta år var mjödverkstaden

tillsammans med Åbolands Nation, detta år samlades man 26 april för att koka mjöd och
umgås.
En bastukväll ordnades även i sammanband med IFK Mariehamns bortamatch i Åbo 21 april.
Samling på Portti för att sedan gå och kolla matchen. Efter det vankades bastu och spelkväll i
Marlirummet.

Den 20 maj besökte representanter från Studentlaget, tillsammans med representanter från
Åbolands Nation, Uppsala och firade vårbal vid Gotlands Nation

Föreningen har under våren även funnits representerade vid diverse mindre och större
evenemang. Vid fantåget till Per Brahe den 18 februari fanns representanter från Studentlaget
på plats, samt vid specialföreningsmässan på Kåren där man sålde föreningsprylar och bjöd
medlemmar och övriga intresserade på lite gott att äta och en trevlig pratstund. Studentlaget
deltog även i Åbo Akademis Studentkårs fantåg till Vårdberget för att fira valborg.
Sommarträffen gick av stapeln 8 juli, då en skara glada medlemmar samlades. Träffen
ordnades på Åland hemma hos en medlem av föreningen och man ägnade sig åt grillning och
lekar i gott sällskap.

Höstens sammankomster
Den 7 september inleddes det nya studieåret och höstens verksamhet med föreningens
guliskaffe i Arken. Tillfället är en möjlighet för nya åländska studerande att bekanta sig med
föreningen. Uppslutningen var god och det bjöds på kaffe och något smått att äta. Den 22
september fortsatte man arbetet med att välkomna de nya studerandena i gemenskapen genom
att ordna intagning och middag för dessa i sällskap med äldre studeranden. Nya studeranden
deltog i själva intagningen där flera föreningar och äldre studerande hjälpte till att hålla
aktiviteter.
Den 23–24 september besökte tre medlemmar Oslo och vår vänförening Det Norske
Studentersamfundet för att representera föreningen och skapa nya kontakter på den 21e
grisfesten.

I september hölls även en mässa för nya studerande på Kåren där Studentlaget deltog genom
att sälja halarmärken och föreningsband samt bjöd på godis. Genom att delta på sådana
evenemang vill Studentlaget dels visa sig synliga för medlemmarna och dels knyta nya
kontakter med andra föreningar. Studentlaget var också under hösten representerade på
flertalet gulisintagningar, på nationernas intagningar höll man en egen punkt medan alla fem
nationerna samarbetade med en gemensam nationspunkt vid övriga föreningars intagningar.
Även på hösten bar det av till Uppsala, den 28 oktober var fyra av Studentlagets medlemmar
representerade på Gotlands Nations Lambskallegasque, som är ett utmärkt tillfälle att knyta
kontakter med vår vänförening.
Höstens stora evenemang var nationsmiddagen. Den anordnades 9 november tillsammans
med alla nationer vid Åbo Akademi. Hela 195 personer deltog i själva middagen, och tanken
är att det ska bli ett årligen återkommande evenemang. Syftet med middagen är att föra de
olika nationernas medlemmar närmare varandra och lägga grunden för ett djupare samarbete
över nationsgränserna.

Föreningens höstmöte gick av stapeln den 20 november. 15 medlemmar deltog på mötet där
man fastställde budget, verksamhetsplan och medlemsavgift samt valde styrelse och övriga
funktionärer för kommande verksamhetsår.
Föreningen ordnade under hösten ett antal evenemang för sina medlemmar. I slutet av oktober
samlades man för att spela sällskapsspel och umgås. Den 7 december hölls den
traditionsenliga julfesten. För de personer som deltog i festen bjöds det förutom julbord även
på underhållning i form av julklappsutdelning av tomten, musikquiz och sånguppträdande av
styrelsen.

Motionsverksamheten fortsatte aktivt genom deltagande i Campus Sports fotbolls- och
innebandyturnering för herrar. För att öka intresset för motionsverksamheten ordnades den 28
september en kick-off med Calja-Weikot där alla intresserade spelade kubb och senare på
kvällen sällskapsspel. En bastukväll anordnades också i oktober för att premiera de som

representerat Studentlaget i sportevenemang under hösten.
På självständighetsdagen deltog även representanter för Studentlaget i fantåg till
hjältegravarna. Under hela året har även Studentlaget aktivt funnits representerade på
föreningars årsfester och andra sammankomster.
I december besökte några av Studentlagets medlemmar Ålands Gymnasium för att informera
abiturienterna om hur det är att studera i Åbo, vilka studieinriktningar som erbjuds vid Åbo
Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Syftet med informationstillfället är att väcka nyfikenhet
kring Åbo som studiestad samt locka så många abiturienter som möjligt till studier i Åbo.
Medlemmarna informerade även om abiresan som ordnas i januari.

