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Roligt att du vill aktivera dig
i Nyländska Nationen

Det här är en liten guide som vi lagade för att göra det lite lättare för 
dig som medlem att aktivera dig inom nationen. I det här infobladet 
berättar vi om styrelseposter, de olika utskotten man kan vara med i 
och de andra funktionärsuppgifterna som det finns på nationen. Det 
finns en massa olika uppgifter man kan syssla med. Alternativ finns 
det säkert som passar dina intressen. Det ordnas även en infokväll 
om att aktivera sig inom nationen den 19.11.2018. Nya styrelsen 
och nya utskottsmedlemmar väljs på Nationsmötet den 26.11.2018. 
Vi hoppas att du hittat något som tilltalar dig!

Önskar, Styrelsen ’18

NN vid Åbo Akademi r.f. 
Specialföreningskansliet, Tavastgatan 22 20500 Åbo 

nn@abo.fi 
www.nylandskanationen.org



Nyländska Nationen är 
fakultetsöverskridande och man 
skapar automatiskt nya vänskap 
med folk som studerar andra 
ämnen än en själv. Detta är ett 
rikedom som NN har till sin fördel 
till skillnad från ämnesförening-
ar. Man binder även nya vänskap 
över riksgränserna med NNs fyra 
utomländska vännationer. Men 
kanske det viktigaste: man skapar 
väNNskap som håller resten av 
livet. 

Aktivering i NN berikar studielivet på ett annat sätt än i en 
ämnesförening, men utesluter inte att vara aktiv i andra fören-
ingar. Att vara med och ordna fester, att hjälpa skapa material 
att skriva om i bloggeNN/NyläNNingen, hitta på program till 
sitzer, etc. har gett tidigare NN-aktiva oförglömliga minnen, 
skojiga resor och andra legendariska upplevelser.

Varför aktivera sig i NN



Nationens Styrelseposter

Kurator
Kurator, dvs ordförande ser till att allt löper i na-
tionen. Kuratorn är ansvarig för att styrelsen gör sina 
uppgifter. Kuratorn sammankallar och leder nations-
möten samt styrelsemöten. Kuratorn är kontaktlänk-
en till våra vänföreningar i Sverige och Schweiz och 
svarar också på email.

Pro-kurator
Till Prokuratorns huvudsakliga uppgifter hör 
ordnandet av Abimässan, Sommarträffen och 
vaktandet av nationens fana. Dessutom är det 
Prokuratorn som sköter Kuratorns uppgifter ifall 
denne av någon orsak skulle bli förhindrad.

Sekreteraren har en hel del viktiga uppgifter, det är hen 
som skriver protokoll på både styrelse- och nationsmöten 
samt sammanställer verksamhetsplanen och verksamhets-
berättelsen. Det är dessutom hen som sköter all inkom-
mande och utgående post samt upprätthåller medlemsreg-
istret. Sekreteraren är sköter dessutom sitzdekorationer 
och är ordförande för programutskottet.

Sekreterare

Skattmästare
Skattmästaren för NN ansvarar för föreningens bud-
get och bokföring. Skattmästaren ansvarar även för 
föreningens dagliga ekonomi samt fakturering av 
skulder till föreningen.  I slutet av året skall hen även 
göra upp bokslutet.

Styrelsen bär det yttersta anvaret för nationen. Styrelsen planerar verk-
samheten, ansvarar för budget, pengar och håller nationsmöten. Styrelse-
medlemmarna är “chefer” i sina respektive utskott, vars funktionärer, 
hjälper styrelsen att hålla kugghjulen rullande. 
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Klubbisens huvuduppgift är att tillsammans med 
värdinnan ordna fester och sitzer. Att arrangera 
nationens årsfest i samarbete med de övriga med-
lemmarna i årsfestkommittén. Klubbhövdingen 
fungerar som ordinarie medlem i årsfestkommit-
tén. Att arrangera evenemang i samarbete med na-
tionens samkvämsutskott och resten av styrelsen. 
Fungera ansvarsperson i alla tillställningar (med 
värdinnan) samt ansvara för tilltugg och för-
friskningar. Klubbhövdingen fungerar som sam-
mankallare för samkvämsutskottet. Klubbhövdin-
gen sköter också om kontakterna mellan föreningar 
i ordnandet av evenemang, m.m. 

Klubbhövding

PR-Chef
PR-Chefen ansvarar för nationens PR-verksamhet samt 
korrespondensen med medlemmar och övriga intressent-
er. PR-Chefen har huvudansvaret för att uppdatera na-
tionens kommunikationskanaler regelbundet. De övriga 
styrelsemedlemmarna och PR-utskottet bistår PR-chefen 
i detta arbete. Att inneha posten som chefredaktör för 
medlemstidningen NyläNNingen och utge den i samar-
bete med PR-utskottet och layoutgruppen minst två (2) 
gånger per år. PR-Chefen sköter också om bloggeNN. Att 
fungera som sammankallare för PR-utskottet och layout-
gruppen.

Värdinna
Värdinnans huvuduppgift är att tillsammans med klub-
bhövdingen ordna fester och sitzer. Att arrangera nationens 
årsfest i samarbete med de övriga medlemmarna i årsfest-
kommittén. Värdinnan fungerar som ordinarie medlem i 
årsfestkommittén. Att arrangera evenemang i samarbete 
med nationens samkvämsutskott och resten av styrelsen. 
Fungera ansvarsperson i alla tillställningar (med klubbhö-
vdingen) samt ansvara för tilltugg och förfriskningar.
Värdinnan fungerar som sammankallare för samkväm-
sutskottet.

Nationens Styrelseposter



Samkvämet hjälper klubbisen och värdinnan att ordna och 
förverkliga fester för alla slappa, festglada nylänningar. 
Uppgifterna är många, och jag tror även att många av 
samkvämarna håller med om att det är en upplevelse att 
jobba på en fartfylld sitz. Underhållningen är garanterad!! 
Andra uppgifter som samkvämet fyller är att hjälpa till 
och servera under fester, hjälpa till att tillreda maten etc. I 
utskottet skall det vara minst fyra (4) övriga medlemmar

Hembygdsutskottet väljs vid årsmötet. Utskottet består 
av prokurator som sammankallare, samt minst fyra (4) 
övriga medlemmar. Hembygdsutskottet upprätthåller 
förbindelserna med hembygden samt bistår styrelsen 
med evenemang för nyländska abiturienter och 
arrangemangen kring sommarträffen. 

Samkvämsutskottet

Hembyggdsutskottet

Utskott & Funktionärer

Ekonomiutskottet är ett nytt utskott som 
trädde i kraft 1.1.2018. Skattmästaren är 
ekonomiutskottets ordförande samt av minst 
två (2) eller högst fyra (4) övriga ekonomiskt 
kunniga medlemmar. Ekonomiutskottet är ett 
diskussionsforum för spar- och investeringsplaner 
samt assisterar skattmästaren i ekonomiska frågor. 
Utskottet framlägger sina förslag till nationsmöte.

Ekonomiutskott



Utskott & Funktionärer

Det här utskottet planerat och håller 
program på festerna, det brukar 
handla om lekar, sånger eller sketcher/
spex. Ordförande för detta utskott är 
Nationens sekreterare.

Programutskottet

PR-Chefens högra hand, vänstra lunga 
och allmänna stödgrupp. Utskottet består 
av PR-chef som sammankallare samt 
av minst fyra (4) medlemmar och dess 
uppgift är att skapa och utveckla innehållet 
i nationens medlemstidning och övriga 
kommunikationskanaler.

PR-utskottet

Layout-gruppen
Layoutgruppen väljs vid årsmötet. Gruppen 
består av PR-chef som sammankallare samt 
minst två (2) medlemmar. Layoutgruppen 
åligger att ansvara för layouten av 
nationens medlemstidning och övriga 
kommunikationskanaler.



Idrottsminister
Idrottsministern sköter om nationens 
idrottsverksamhet och avger skriftlig berät-
telse om verksamheten som inkluderas i 
verksamhetsberättelsen. Idrottsministern 
väljs av årsmötet. Idrottsministern fungerar 
som ordinarie medlem i Programutskottet.

Kulturminister
Kulturministern koordinerar nationens 
kulturella verksamhet och avger skriftlig 
berättelse om verksamheten som inklud-
eras i verksamhetsberättelsen. Kulturmin-
istern väljs av årsmötet. Kulturministern 
fungerar som ordinarie medlem i Program-
utskottet.

Utskott & Funktionärer

Nationens Webansvarig ans-
varar för funktionaliteten och 
utvecklingen av nationens 
hemsida.

Webansvarig



Utskott & Funktionärer

Skall leda sångerna på de flesta fester, med 
undantag för kanske herr och dammidda-
gen. Vicesångledarna ställer upp då sån-
gledarna själv inte har möjlighet till det. 

Sångledare (+Vicesångledare)

Hovfotograf
Hovfotografens uppgift är att fotografera 
nationens olika evenemang. Största up-
pbådet är det vid årsfesten, men ju ak-
tivare hovfotograf, desto roligare har ju 
alla medlemmar. Hovfotografer kan det 
finnas fler än en.

Årsfestkommittén
Hjälper marskalken med allt som kan tänkas 
höra årsfesten till. Årsfestkommittén väljs vid 
årsmötet och består av årsfestmarskalken, 
klubbhövdingen, värdinnan, skattmästaren 
samt tre (3) till fem (5) övriga medlemmar. 
Kommitténs uppgift är att arrangera och 
förverkliga nationens årsfest.





Som du ser så lönar det sig att vara med.

Vi önskar er hjärtligt välkomna till Nyländska 
Nationens framtida bravader!



NYLÄNDSKA NATIONENS 
ÅRSMÖTE

NOVEMBER

26
KL. 19:00

ASA Stora Auditoriet


