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Årsberättelse 2018 



Styrelsen 

I styrelsen 2018 har följande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den 

ordning de nämns i stadgarna): 

 

l Linnea Grönholm, ordförande 

l Esther Djupsund, vice ordförande 

l Pia Sundqvist, sekreterare 

l Leo Orre, skattmästare 

l Aino Kiviniemi, värdinna 

l William Stenius, PR-chef 

l Hugo Häggblom, sportchef 

 

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsemöten, ett vårmöte, ett höstmöte samt ett 

par icke-protokollförda idé- och diskussionsträffar. 

  



Vårens sammankomster 
 

Verksamhetsåret började traditionsenligt med att Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. 

(här efter Studentlaget) besökte delar av styrelsen vännationen Det Norske Studentersamfundet 

i Oslo som bjöd in till Nordisk Afton. Senare i januari anlände abiturienter från Ålands 

gymnasium för att besöka Åbo och få en försmak av studielivet. Abiturienterna anlände på 

morgonen den 19 januari och började dagen med att äta frukost tillsammans med Studentlagets 

styrelse. Abiturienterna spenderade dagen på den så kallade UniYH-mässan där de lärde sig 

mer om de utbildningar som Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia har att erbjuda. Dagen 

avslutades med en gemensam middag för abiturienter och Studentlagets medlemmar.  

 

Den 2 februari träffades den nya och den avgående styrelsen för en styrelsebytarkväll på 

restaurang Pub Niska. Syftet med denna sammankomst är att lära känna varandra bättre och 

upplysa varandra om styrelsearbetet. 

 

Vecka 6 var det dags för Studentlagets 85:e årsfest. På fredagen startade man igång 

festligheterna med en drinkkväll på Painomoravintola Koulu. Calja Weikot hade på förhand 

bjudit in till en vänskapsmatch i innebandy och på förmiddagen den 10 februari höll man en 

innebandyturnering mellan Calja Weikot, Calja Old Boys och ÅSU (Åländska 

Studentföreningen i Uppsala). Kvällen den 10 firade studentlaget sin jubileumsårsfest på Kåren. 

På solenn akten deltog representanter från olika studentföreningar i Åbo samt andra inbjudna 

gäster bl.a. Det norske Studentesamfund, Åländska Studentföreningen i Helsingfors, Åländska 

Studentföreningen i Uppsala och Ålands Landskapsregering. På banketten, som hölls i Kårens 

festsal, deltog 65 personer. Tal hölls av de inbjudna gästerna Mats Löfström och Nina Smeds.   

 

På fastlaskiainen, den 13 februari, samlades specialföreningarna i Åbo uppe på 

Vårdberget för att visa upp sina hemgjorda pulkor. Studentlaget deltog med en pulka med en 

egen pulka med ostbåge-tema.  

 

Vårmötet hölls den 8 mars i Demos i ASA-huset. På mötet, där 11 personer deltog, godkändes 

årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen. Den avgående styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet.  

 



 

Den 3 april deltog studentlaget på specialföreningsmässan på Kåren. På Valborgsmässoafton 

deltog studentlaget i Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fantåg till Vårdberget. Studentlaget 

deltog i arrangerandet av en Wappmiddag på Kåren tillsammans med ÅAS, Österbottniska 

Nationen, Östra Finlands Nation och Åbolands Nation vid Åbo Akademi.  

 

Under våren fanns studentlaget representerat på följande föreningars årsfester: Österbottniska 

Nationen vid Åbo Akademi den 10 mars, Nyländska Nationen vid Åbo Akademi den 17 mars, 

Åländska Studentföreningen vid Helsingfors den 24 mars samt Åbolands Nation vid Åbo 

Akademi den 14 april.  

 

Den 6 juli samlades ett gäng glada medlemmar till sommarträff i Mariehamn hemma hos en av 

studentlagets medlemmar. 

 

Höstens sammankomster 
 

Den 12 september var det dags för Gulnäbbsakademi på Kåren där Studentlaget deltog för att 

synliggöra sin verksamhet för alla nya studeranden vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan 

Novia.  Den 13 september träffades man för föreningens guliskaffe i ASA-huset.Tillfället är en 

möjlighet för nya åländska studerande att bekanta sig med föreningen. Uppslutningen var god 

och det bjöds på kaffe med tilltugg. Den 28 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. Tanken med evenemangen är att introducera 

förstaårsstuderanden till föreningen och studielivet. 

 

Nationerna vid Åbo Akademi höll ett gemensamt evenemang den 7 november. En ny styrelse 

valdes under höstmötet som hölls den 28 november. Under mötet godkändes 

verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiften för det kommande styrelseåret. Under 

mötet närvarade 15 personer.   

 



Under hösten fanns studentlaget representerat på följande föreningars årsfester: Åbo 

Kåravdelning den 19 oktober, Statsvetenskapliga föreningen den 3 november, Kemistklubbens 

den 10 november samt Merkantila klubben den 24 november. 

 

På självständighetsdagen deltog representanter för föreningen i studentkårernas fantåg till 

hjältegravarna. Den 7 december hölls den traditionsenliga julfesten där det bjöds på julbord och 

underhållning.  

 

Den 12 december besökte några av föreningens 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 samt bjuda på godis. Intresset var stort och ett 

stort antal anmälningar till januari månads abiturientresa registrerades. Syftet med 

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

abiturienter som möjligt till studier i Åbo. Vid samma tillfälle besökte studentlagets ordförande 

Ålands radio för att berätta om studentlagets verksamhet.   

  


