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Årsberättelse 2015 



Styrelsen 

I styrelsen 2015 har följande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den 

ordning de nämns i stadgarna): 

 

l Lucas Mattsson, ordförande 

l Johanna Pettersson, vice ordförande 

l Sabina Schauman, sekreterare 

l Anton Axberg, skattmästare 

l Linn Ekebom, värdinna 

l Bianca Söderlund, PR-chef 

l Andreas Packalén, sportchef 

 

Styrelsen har under året haft 16 protokollförda styrelsemöten och ett par icke-protokollförda 

idé- och diskussionsträffar. Styrelsen har även sammankallat föreningens medlemmar till ett 

vårmöte, ett höstmöte och två extra medlemsmöten. 

 

 
 
 
 
 
 

  



Vårens sammankomster  

Verksamhetsåret började traditionsenligt med att 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 16 januari. På grund av vädrets makter kunde abiturienterna 

inte delta i Åbo Akademis och Yrkeshögskolan Novias UniYH-dag enligt modell från tidigare 

år, utan abiturienterna anlände i stället till Åbo på fredagskvällen och kördes direkt till 

abiturientmiddagen som anordnades i Studentlagets regi. Dagen därpå bjöds abiturienterna på 

frukost och visades runt i akademikvarteren samtidigt som möjlighet till frågor och diskussion 

med äldre studerande från ett flertal olika studieinriktningar fanns. Målet med resan är att öka 

intresset för Åbo som studiestad och locka hit fler studerande. 

 

Den 3 februari träffades de avgående och tillträdande styrelserna för fotografering och 

styrelsebytarkväll i Marlirummet på Kåren. Syftet med kvällen är att lära känna varandra 

bättre och upplysa varandra om styrelsearbetet. 

 

Åländska Studentlaget firade sin 82:a årsfest den 14 februari på Gillesgården. 

Årsfestkommittén hade även anordnat en pre-årsfest drinkkväll på Hunter’s Inn kvällen före 

banketten samt traditionell sillfrukost och bastu dagen efter banketten. 34 medlemmar och 

inbjudna gäster deltog i festligheterna. 

 

Vårmötet anordnades den 16 mars i Marlirummet. På mötet där 16 personer deltog godkändes 

årsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen. Den avgående styrelsen beviljades även 

ansvarsfrihet. Efter mötet fanns det möjlighet att stanna kvar och umgås. 

 

Den 10 april anordnade Studentlaget en middag med temat frukost i Marlirummet. Vidare 

ordnade man även en mycket välbesökt nationsmiddag den 5 maj där medlemmar från alla 

nationer vid Åbo Akademi var välkomna. 80 personer deltog i själva middagen, och tanken är 

att middagen ska bli ett årligen återkommande evenemang där värdskapet roterar mellan 

nationerna. Syftet med middagen är att föra de olika nationernas medlemmar närmare 

varandra och lägga grunden för ett djupare samarbete över nationsgränserna.  

 

Föreningens aktiva sportsektion deltog under våren i diverse turneringar, såsom 

innebandyturneringen för mixade lag, bowlingturneringen på fastlagstisdagen samt 



lördagsturneringen i innebandy. Dessutom anordnades en schackturnering för föreningens 

medlemmar den 10 mars i Marlirummet. Turneringen hade 4 deltagare, men desto fler 

åskådare. 

 

Föreningen har under våren även funnits representerad vid diverse mindre och större 

evenemang. Vid fantåget till Per Brahe den 16.2 fanns representanter från Studentlaget på 

plats, och vid fastlagsfirandet den 17.2 deltog man i Studentkårernas traditionella 

pulkaåkningstävling på Vårdberget. Vidare deltog man i arrangemangen kring Kårens 

vappmiddag samt fanns representerad vid specialföreningsmässan på Kåren där man sålde 

föreningsprylar och bjöd medlemmar och övriga intresserade på lite gott att äta och en trevlig 

pratstund. 

 

Under våren har Studentlagets användning av sociala medier intensifierats. Man har 

fortsättningsvis använt sig av föreningens twitterkonto,  upprättat ett instagramkonto och gett 

de sociala medierna större synlighet på hemsidan, som även den som helhet har uppdaterats. 

En ny upplaga av föreningens sångbok, den andra i ordningen, har utkommit tack vare hårt 

arbetande medlemmar. För att uppmärksamma Calja-Weikots 45:e jubileumsår gav man även 

ut ett jubileumshalarmärke. Föreningen har upprättat en alumniverksamhet som vid årets slut 

hade fem alumner som anmält intresse. Tanken med verksamheten är att alumnerna ska få ta 

del av verksamheten via nyhetsbrev och i förlängningen även en årligen återkommande 

alumnimiddag. 

 

Den 27 juni samlades en skara glada medlemmar till sommarträff. Träffen ordnades på Åland 

hemma hos en medlem av föreningen och man ägnade sig åt aktiviteter som grillning och bad 

i gott sällskap.  

 

Höstens sammankomster 

Den 9 september inleddes det nya studieåret och höstens verksamhet med föreningens 

guliskaffe på Gadolinia. 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 2 

oktober fortsatte man arbetet med att välkomna de nya studerandena i gemenskapen genom 

att ordna intagning och middag för dessa i sällskap med äldre studerande. Endast 4 nya 



studerande deltog i själva intagningen där 7 olika föreningar och sammanslutningar hjälpte till 

att hålla aktiviteter, men uppslutningen var desto bättre på middagen.  

 

I september hölls även en mässa för nya studerande på Kåren där Åländska Studentlaget 

deltog. Åländska Studentlaget var med och sålde 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.  

 

Föreningens höstmöte gick av stapeln den 2 november. 24 medlemmar deltog på mötet där 

man fastställde budget, verksamhetsplan och medlemsavgift samt valde styrelse och övriga 

funktionärer för kommande verksamhetsår. En ändring i föreningens arbetsordning 

godkändes. Styrelsen kompletterades med sin sista medlem, sportchefen, på ett extra 

medlemsmöte två veckor senare. 

 

Föreningen ordnade under hösten ett antal evenemang för sina medlemmar. I slutet av 

november anordnade man en medlemsmiddag med temat familj och i december den 

traditionella julfesten. Motionsverksamheten fortsatte aktivt genom deltagande i Åbo 

Akademis fotbollsturnering, innebandyturnering för herrar och natturnering i innebandy. En 

bastukväll anordnades för att premiera de som representerat föreningen i sportevenemang 

under hösten. I december satsade man på att bredda motionsverksamheten och bjöd därför 

sina medlemmar på en bowlingkväll samt en biljardkväll, som båda var omtyckta.  

 

I början av december besökte några av föreningens medlemmar Ålands lyceum för att 

informera abiturienterna om hur det är att studera i Åbo, vilka studieinriktningar som erbjuds 

vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia samt bjuda på godis. Intresset var stort och ett 

stort antal anmälningar till januari månads kommande abiturientresa registrerades. Syftet med 

informationstillfället är givetvis att väcka nyfikenhet kring Åbo som studiestad samt locka så 

många abiturienter som möjligt till studier i Åbo. På självständighetsdagen deltog 

representanter för föreningen trots dåligt väder i studentkårernas fantåg till hjältegravarna. 

Medlemmar av styrelsen har dessutom under året deltagit i en skattmästarutbildning i två 

delar som anordnats av Kåren samt inhandlat en skylt med föreningens namn som numera 

pryder dörren till specialföreningskansliet. 


