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ALLMÄNT
§1
Föreningens namn är Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi och dess hemort är Åbo.
§2
Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi (härefter ”Studentlaget”), som är en
specialförening inom Åbo Akademis Studentkår, har till uppgift att sammanföra åländska
studenter vid Åbo Akademi i kamratskapets och det gemensamma hembygdsintressets
tecken. För fullföljandet av sin uppgift anordnar Studentlaget samkväm, fester,
diskussionsaftnar, möten, kulturella tillställningar och exkursioner för sina medlemmar
under terminerna.
ÅRSFEST
§3
Studentlaget firar sin årsfest den andra lördagen i februari till minne av Domprosten,
Physices & Botanices professorn, sedermera Theologie professorn vid Åbo Akademi,
Georgius Alanus födelsedag den 12 februari. Om skäl föreligger kan styrelsen besluta om
ändring av datumet.
MEDLEMMARNA
§4
Studentlagets medlemmar är:
1) ordinarie medlemmar
2) understödande medlemmar
3) hedersmedlemmar
§5
Ordinarie medlemskap i Studentlaget kan erhållas av person som tillhör Åbo Akademis
Studentkår, eller som studerar på Yrkeshögskolan Novia i Åbo, och som antingen avlagt
examen vid Ålands Gymnasium eller vistats på Åland så lång tid att hon har vuxit sig in i
åländska förhållanden och betraktar Åland som sin hembygd. Efter sex års medlemskap
anses ordinarie medlem vara understödande medlem om inte denne uppenbart deltar
aktivt i Studentlagets verksamhet.
§6
Understödande medlemskap i Studentlaget kan erhållas av person som inte tillhör Åbo
Akademis studentkår eller studerar på Yrkeshögskolan Novia i Åbo, om hon har åländsk
anknytning. Om ordinarie medlem så önskar kan understödande medlemskap tas upp till
prövning på allmänt möte där beslut om understödande medlemskap i så fall fattas med
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absolut majoritet.
§7
Till hedersmedlem kan Studentlaget inför ett jubileum på styrelsens förslag kalla person
som visat Studentlagets strävanden sitt synnerliga intresse.
§8
Endast ordinarie medlem och hedersmedlem äger rösträtt vid avgörande av studentlagets
ärenden. Varje ordinarie medlem och hedersmedlem har en röst. Medlems rösträtt kan inte
utövas genom ombud.
§9
En medlem har rätt att utträda ur Studentlaget genom att skriftligen anmäla detta hos
Studentlagets styrelse eller dess ordförande eller genom att vid Studentlagets möte anmäla
om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur Studentlaget
om han har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i Studentlaget
har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom Studentlaget avsevärt har
skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag
eller i Studentlagets stadgar.
§10
Höstmötet beslutar om storleken av den medlemsavgift som uppbärs hos de ordinarie
medlemmarna och de understödande medlemmarna. Hedersmedlemmarna betalar inte
medlemsavgifter.
STYRELSEN
§11
Studentlagets angelägenheter sköt av en styrelse som består av ordförande, viceordförande,
sekreterare, skattmästare, värdinna/värd, PR-chef och sportchef. Dessa utses på höstmötet.
Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden
eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller
minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
§12
Styrelsen beslutsför om tre av dess medlemmar samt ordförande eller viceordförande är
närvarande. Ett ärende kan bordläggas en gång om minst två styrelsemedlemmar så anser.
Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Mötesordförandes röst avgör vid tvist.
§13
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Studentlagets namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller vice ordförande,
sekreterare eller kassör, två tillsammans.

§14
Studentlagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar
och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskarna senast två veckor
före vårmötet. Verksamhetsgranskarna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast
tre dagar före vårmötet.
MÖTEN
§15
Studentlaget håller årligen två ordinarie möten, vår- och höstmöte. Möte är beslutfört då
minst tio ordinarie medlemmar är närvarande.
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har
understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör
mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
§16
Studentlaget sammanträder till extra föreningsmöte då styrelsen anser skäl föreligga eller
då minst 1/10 av Studentlagets ordinarie medlemmar skriftligen anhåller om det. Mötet ska
hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid
Studentlagets möten har varje ordinarie medlem och hedersmedlem en röst. En
understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid Studentlagets
möten.
§17
Styrelsen ska sammankalla föreningsmöten senast fem (5) vardagar före mötet genom
utskick till alla medlemmar per e-post.
§18
Styrelsen äger rätt att inbjuda utomstående person till Studentlagets sammankomster.
Medlem äger rätt att inbjuda med ordförandes tillstånd.
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ORDINARIE FÖRENINGSMÖTEN
§19
Vårmötet hålls före februari månads utgång.
Vid vårmötet upptas följande ärenden till behandling:
1) Mötet öppnas;
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet;
3) Val av protokolljusterare och, vid behov, två rösträknare;
4) Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört;
5) Föredragningslistan för mötet godkänns;
6) Föredragning och godkännande av årsberättelsen;
7) Föredragning av bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande;
8) Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra
ansvarsskyldiga;
9) Prövning av understödande medlemskap;
10) Behandla övriga i möteskallelsens nämnda ärenden.
11) Mötets avslutande
Inför jubileumsår ska dessutom följande ärenden upptas till behandling:
10) Val av jubileumsårsfestkommitté
11) Val av redaktion för jubileumsskrift
Höstmötet hålls senast i december månad.
Vid mötet upptas följande ärenden till behandling:
1) Mötet öppnas;
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet;
3) Val av protokolljusterare och, vid behov, två rösträknare;
4) Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört;
5) Föredragningslistan för mötet godkänns;
6) Behandling av förslag till och fastställande av budget för följande år;
7) Behandling av förslag till och fastställande av verksamhetsplan för följande år;
8) Fastställande av medlemsavgiften;
9) Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, värdinna/värd, PR-Chef
och sportchef;
10) Val av två verksamhetsgranskare;
11) Val av årsfestkommitté;
12) Val av medlem/medlemmar till förtjänstteckenskommittén
13) Val av redaktion för medlemstidningen Strömmingsbladet;
14) Val av webbmaster;
15) Val av två värdinne-/värd medhjälpare;
16) Prövning av understödande medlemskap;
17) Behandla övriga i möteskallelsens nämnda ärenden.
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18) Mötets avslutande
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid Studentlagets vår- eller
höstmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med
i möteskallelsen.
§20
Beslut om ändring av arbetsordningen ska fattas vid Studentlagets möte med absolut
majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.
§21
Förslag som avser ändring av dessa stadgar eller upplösning av Studentlaget bör behandlas
vid två på varandra följande medlemsmöten med minst två veckors mellanrum och ska, för
att gälla, vara omfattat av minst 3/4 av alla vid omröstningen avgivna röster. I
möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av Studentlaget. Då
Studentlaget upplöses används Studentlagets tillgångar för att främja Studentlagets syfte på
ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.
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