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Styrelse  

 
I styrelsen 2020 har följande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den 

ordning de nämns i stadgarna):  

• Pia Sundqvist, ordförande  

• Petronella Perämaa, vice ordförande 

• Elizabeth Packalén, sekreterare 

• Elin Williams, skattmästare 

• Ebba Molinder, värdinna  

• Jenny Ek, PR-chef  

• Jonathan Eriksson, sportchef  

Styrelsen har under året haft 15 protokollförda styrelsemöten, ett vårmöte, ett höstmöte 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 17 januari. Abiturienterna 

anlände på morgonen till Åbo och började dagen med att äta frukost tillsammans med 

Studentlagets styrelse. 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 var att öka intresset för Åbo som studiestad 

och locka hit fler studeranden. 

Den 22 januari ordnades en styrelsekväll med alla nya styrelser för de fem nationerna vid Åbo 

Akademi med syfte att lära känna varandra och främja gemenskapen mellan nationerna. 

Den 28 januari hölls en styrelsebytarkväll på restaurang Koulu där den avgående och 

tillträdande styrelsen spenderade en kväll tillsammans med syftet att lära känna varandra bättre 

och upplysa varandra om styrelsearbetet.  

Studentlaget firade sin 87:e årsfest den 8 februari på restaurang Hus Lindman. 

Årsfestkommittén hade även ordnat en drinkkväll på restaurang Koulu kvällen före banketten 

samt traditionell sillfrukost och bastu dagen efter banketten. På årsfesten deltog följande 

representanter från olika studentföreningar i Åbo: Åbo Akademis Studentkår, Österbottniska 

Nationen, Nyländska Nationen, Åbolands Nation, Merkantila Klubben, Åbo Kåravdelning och 

Aqua Vitae Aboensis. På banketten deltog 36 personer.    

Den 10 februari deltog medlemmar i Studentlaget i fantåget till Per Brahe. Tisdagen den 25 

februari deltog Studentlaget i den traditionsenliga pulkaåkningen i samband med 

Fastlaskiainen-firande på Vårdberget, pulkans tema var detta år var RockOff.  

Vårmötet anordnades den 27 februari i Demos i ASA-huset. På mötet godkändes årsberättelsen, 

bokslutet och revisionsberättelsen. Den avgående styrelsen beviljades även ansvarsfrihet.  

Studentlaget anordnade ett sportevenemang den 12 mars till Trampolin Park.  

Från och med den 13 mars skärpte Åbo Akademi sina regler och direktiv till följd av Corona 

pandemin och alla vårens evenemang ställdes in.   



Under våren fanns Studentlaget representerade på Österbottniska Nationen vid Åbo Akademis 

årsfest den 7 mars.  

Den 3 juli samlades ett gäng glada medlemmar och vänner till sommarträff på Lilla Holmen i 

Mariehamn.  

Första helgen i augusti ordnade Studentlaget och studerandekåren SkÅHla ett 

sommarevenemang på Lilla Holmen med syfte att lära känna varandra.  

Höstens sammankomster  

I slutet av augusti släppte Studentlaget årets Strömmingsblad, som riktade in sig till nya 

åländska studerande med olika tips för studietiden. 

Den 7 september inleddes det nya studieåret och höstens verksamhet med Guliskubb i 

Tomasparken. Tillfället var en möjlighet för nya åländska studerande att bekanta sig med 

föreningen och dess medlemmar. Uppslutningen var god och det bjöds på dricka och något 

smått att äta. Den 22 september startade Studentlaget en insamling för Hungerdagen, som blev 

väldigt lyckad.  

Under hösten deltog Studentlaget i CampusSports fotbollsevenemang med idrottsklubben 

Calja Weikot. 

I mitten av september skärptes riktlinjerna igen för Coronaviruset och alla inplanerade 

evenemang för hösten ställdes in eller fick hållas på distans.  

Studentlaget höll tillsammans med Österbottniska Nationen, Nyländska Nationen samt 

vänföreningen Det Norske Studentersamfund Nordisk Studentafton den 16 oktober, för att 

främja nordiskt samarbete. 

En ny styrelse valdes för verksamhetsåret 2021 under höstmötet som hölls den 18 november. 

Under mötet godkändes verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiften för det 

kommande styrelseåret. Under mötet närvarade 14 personer. 

Studentlaget ordnade under hösten ett antal evenemang på distans för sina medlemmar. I slutet 

av oktober och november ordnades två virtuella spelkvällar där medlemmarna kunde spela spel 

och umgås med varandra. Den 11 december hölls den traditionsenliga julfesten på distans.  



Den 7 december höll några av Studentlagets medlemmar ett informationstillfälle på distans för 

abiturienterna vid Ålands Lyceum, för att informera om hur det är att studera i Åbo och vilka 

studieinriktningar som erbjuds vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Syftet med 

informationstillfället var att väcka intresse för Åbo som studiestad samt locka så många 

abiturienter som möjligt till studier i Åbo.  


