NationsguideNN

Kom

och b
ekant
Åbos a dig me
d
bästa
studen
tnatio
n!

Innehåll.

3
4
6
8 #Nationsliv
12 Ett år på NN.
14 Vännationer.
16 Aktivera dig i NN!
17 Utskott.
18 Funktionärspositioner.
20 Styrelsepositioner.
22 Nationsliv lik dig själv!

Vad är en Nation?!
Nationerna är tvärvetenskapliga studentgemenskap som samlar
olika universitets- och högskolestuderanden i olika åldrar och av
olika studieinriktningar. Nationernas medlemmar binder oftast
samma landskap, men man kan välja en lämplig nation till sig enligt hur man själv tycker. Nationerna är idag unika till Finländska
och Svenska studentkulturer.

Vad är en Nation?

Nationernas ursprung är i nationerna som fanns fr.o.m. 1100-talet
i flera europeiska universitet, som t.ex. Prag, Paris, Bologna och
Oxford. Benämningen Nation kommer från latinska ordet ‘natio’
dvs. “född i”. Nationerna samlade studenter från samma region
eftersom studenterna var långt borta hemifrån och resandet var
svårt. De erbjöd trygghet, lättnad till hemlängtan och förmåner
enligt studentens status. Studenter spenderade mycket tid på nationerna var de åt, studerade och umgicks. Nationernas uppgift
var också att övervaka studenternas duktighet och moral.

Välkommen till NN!

Inskrivning till NN?

Nationsanstalter landade till Finland under svenska tiden med
grundandet av rikets tredje universitet Kungliga Akademien i Åbo.
Akademien fungerade enligt nordens äldsta universitets Uppsala
Universitets regler och många likadana traditioner landade till
Åbo. Den första skriftliga anmärkningen av en finländsk studentnation är från år 1643. Den nationen är vår vännation och stora
syster och heter Nylands Nation vid Helsingfors Universitet. Då
utsågs det professorer från universitetet som nationers inspektorer för att övervaka studenterna och fungera som en länk mellan
universitetet och nationen. Nationerna har inspektorer som har
samma funktion även idag.
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Efter Åbo branden år 1827 flyttade universitetet och nationerna
till Helsingfors där de lever även idag. Cirka 90 år efter Åbo branden efter grundadet av det nya svenskspråkiga universitetet i Finland: Åbo Akademi, har nationerna gjort en sorts comeback till
Åbo. Nya nationer har grundats inom Åbo Akademi under hela
1900-talet, med Nyländska Nationen som grundades 1936.
I Finländska universitet har det bildats nationer enligt både historiska och moderna landskap. Upprätthållandet av landskapens traditioner är en av nationernas viktigaste uppgift utöver att
samla liksinnade studeranden, även om hemorten inte automatiskt definierar till vilken nation man väljer skriva sig in i. Under 1900-talet har studentkårerna tagit över förmyndandet över
studeranden och andra administrativa uppgifter. Det befriade nationerna att utveckla sin verksamhet som studerandens fritidsorganisationer.
Nyländska Nationen vid Åbo Akademi är en av fem studentnationer. Nyländska Nationen ordnar regelbundet program allt från
kansliturer till nationskvällar, sitzer, högtida fester, kulturevenemang, idrottsevenemang, etc. Det finns alltid något att delta i och
vi uppmanar dig att komma med! Träffa nya vänner, hitta nytt
hobby eller intresse. Gör nationslivet lik dig själv!
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PÅ NATIONEN...

fina spektakel är NNs årsfest i mars och Julgask i december. Årsfesten är med fullsatt
festkostym och Julgasken är snäppet finare
och annorlunda julfest. Båda dessa fester
krönas med efterfester och dagen efter årsfesten lyfts festligheterna i taket en gång till
på sillisen och än en gång till på sillisbastun.

Välkommen till
Nyländska Nationen!
Nyländska nationen är en studentnation grundad år 1936, fylld med en massa tvärvetenskapliga evenemang och roligheter. Nyländska Nationen välkommer alla studeranden oavsett om du
är nylänning, nyländskt sinnad eller annars bara njuter av härligt gemenskap. Alla studerande
vid ÅA och Novia är välkomna med!
Vårt motto är kärlek över fakultetsgränserna vi i Nyländska nationen vill hjälpa dig få det
bästa ur studielivet. Är du nyfiken på vad allt kan Nyländska Nationen ge till ditt studieliv? Vill
du veta vad det händer på nationen ska du definitivt läsa vidare!
Vi nyländsktsinnade samlar oss bl.a. i specialföreningskansliet på Kåren och på många
andra ställen på Akademiområdet och centrala Åbo. På NN har du möjlighet att träffa nya
väNNer på fika på kansliturer, delta i nationens legendariska fester, hitta nya intressen eller
spela spel på nationskvällar. Nationsliv är också så mycket mera! Nyländska Nationen
erbjuder utmärkta möjligheter att gå på vandringar, teaterföreställningar, idrottsevenemang,
spelkvällar, filmkvällar, m.m. Tilltalade något av det här dig? Allt detta kan du vara med om
på nationen.
På NN festar vi från terminens början till slut. Vi sitzar flera gånger om året, men särskilt

NN vid Åbo Akademi r.f.
Specialföreningskansliet, Tavastgatan 22 20500 Åbo
nn@abo.fi
www.nylandskanationen.org

Mångsidig verksamhet är inte en självklarhet. Det möjliggör nationens funktionärer
och aktiva. När du organiserar aktiviteter
och evenemang skapar du nya bekantskap
samt värdefull erfarenhet i att fungera i en
omfattande organisation. Nationens funktionärer, allt från fotograf till styrelse väljs på nationsmötet i slutet av kalenderåret.
Mera information och kontaktuppgifter till
styrelsen hittar du när du läser vidare. Dessutom hittar du samma på nationens websida!
Som medlem får du prenumeration till nationens tidning nyläNNingen och delta i
nationens evenemang för medlemspris.
Med andra ord lägre pris. Du får också
åka med nationen till Sverige och hälsa
på våra vännationer. Dessutom kan du få
studiepoäng av nationsaktivitet!
Så haka på och häng med oss på våra kansliturer eller nationskvällar. Fira livet och
förverkliga dig själv i nya hobbyer. Vi har
alltid kul tillsammans! Nationen erbjuder ramverk för studielivet. Gör det lik dig
själv!

I väntan på att få träffa dig,
Inspektorn, Styrelsen
& funktionärerna vid NN!
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... Chillas det
... Äts det
... Sjungs det
... Festas det
... Diskuteras det
... Kokas det kaffe
... Sysslas det med allt möjligt och
får väNNer över fakultetsgränserna

Hur skriver man in sig i Nyländska Nationen?

Mejla Nationen!

Visst har du skrivit in dig i NN? Om inte är det ingen fara. Att skriva sig in i NN är väldigt
enkelt! Medlemskap inom NN öppnar dörren till ett rikare och roligare studieliv. Här är en
guide hur du kan gå till väga! För stunden finns det två alternativ. Alternativ 1. besök nationen
på specialföreningskansliet vid Åbo Akademis Studentkår och Alternativ 2. inskrivning per
e-post. Före vi går in på det, så låt oss berätta om våra medlemskap och medlemsförmåner.

Medlemsförmåner?

Som medlem i Nyländska Nationen får du delta billigare i våra evenemang.
Du får nationens medlemstidning NyläNNingen 4 gånger om året.
Information om alla Nyländska Nationens evenemang och händelser per mail.
Som medlem har man möjlighet att åka och hälsa på våra vännationer och träffa dem när de är på besök.
Rätt att aktivera dig inom nationen som funktionär eller styrelsemedlem.
Delta i nationsmöten och påverka föreningens verksamhet och framtid.

Vilket Medlemskap vill du ha?
Medlemskap

Pris

1 Års Medlemskap

8€

3 Års Medlemskap

18€

Gulispaket
Innehåller 3 års medlemskap, ett halarmärke och sångbok.
(Absolut får du köpa Gulispaketet även om du inte är gulis längre.)

25€

Hinner du inte besöka nationens kansli? Då kan du sköta medlemskapet per mejl också och det är hur lätt
som helst! Gör såhär:
1.Välj ett medlemskap som passar dig bäst just nu.
2. Betala det på NNs konto med relevant betalningsinformation. Ladda ned eller ta skärmavbild på kvittot.
3. Öppna ett nytt mejl till adressen nn@abo.fi.
4. Skriv i mejlet en hälsning om ett nytt medlemskap, samt förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer
och hemadress
5. Bifoga kvitto, skärmavbild eller annat bevis på betalning till NN.
6. Färdigt! Hjärtligt välkommen!

Besök kansliet Onsdagar kl. 15-16.

Specialföreningskansliet hittar du med att gå ca. 10-15 meter förbi Kårens ingång längs Tavastgatan för att
sen ta en sväng åt vänster direkt bakom hörnet från barberarsalongen. Där ser du en tunnel med en port.
Gå in genom porten och mitt i tunneln till höger ser du en dörr med skyltar där det står Nyländska Nationen. Gör så här:
1. Knacka hårt för dörrklockan är (fortfarande) sönder.
2. Stig in, bli välkommen, ta en kopp kaffe och köp ett medlemskap som skulle lämpa dig bäst.
3. Färdigt! Välkommen!

Onsdagar kl. 15-16
NN vid Åbo Akademi r.f.
Specialföreningskansliet,
Tavastgatan 22 20500 Åbo
nn@abo.fi
www.nylandskanationen.org

Betalningsinformation
Kontonummer
BIC
Mottagare

FI57 6601 0001 0422 66
AABAFI22
NN vid Åbo Akademi r.f.

Referensnummer
1 Års Medlemskap

0120207

Referensnummer
3 Års Medlemskap

0320201

Referensnummer
Gulispaket

0520205
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Allt det här är
#NATIONSLIV!
Det finns ingen lika rolig aspekt till studielivet än nationslivet, men för er som är nya
till studielivet och nationer kan det vara bra att veta vad nationslivet innebär! Det finns
ingen officiell beskrivning (så långt vi vet) om vad nationsliv egentligen är men...
Man kunde beskriva nationsliv som en kombination av två faktor:
1. Den tiden man spenderar med vänner och andra människor man träffar på nation.
2. De evenemang och/eller verksamhet man deltar i på nationen/nationer.
Det bästa med nationslivet är att det lite som julbordet, det innebär lite av allt och man
kan fritt plocka till sig det som passar en själv bäst.
På Nyländska Nationen är medlemmarnas och väNNer nöje och trivsel huvudsaken

En Kort Beskrivning...
Till en början: Kansliturer och Nationskvällar! De är alldeles fantastiska tillfällen att bli bekant
med nya människor och få nya vänner. En lämplig fot mellan dörren till nationslivet genom dem.
Nationskvällar ordnas oftast en gång i månaden och kansliturer på specialföreningskansliet på
Kåren.

Festernas Myriad

Livet är värt att fira och det har man bäst möjlighet till under studielivet. Om det är något som är
en självklarhet så kommer nationslivet med en myriad fester. Allt från smått eskalerade klubbkvällar till akademiska högtida fester. Sitzer är en standard i nationslivet och kommer i varierande former även på Nyländska Nationen. Här kommer sitzer bl.a. i form av temasitzer, sommarträffs middag, funktionärsskifte, fredagssitz, årsfest, julgask, etc. Sitzer tar oftast plats på
någon av våra samarbetspartners lokal.
Det kommer sådana tid på åren där band och bling ska sättas på och skåla för något viktigt och
fira en alldeles förbaskat rolig fest. Den vanligaste formen av högtida akademiska evenemang är
årsfester. Festen äger rum i Åbo Akademis Studentkårs festsal mellan jubileumsår men på jubileumsår bl.a. på Brandkårshuset i Åbo centrum. Till den festen ingår god mat, fina drycker, roligt
program och framför allt, trevligt umgänge. Dessutom finns det andra festliga evenemang som
inte är middagar: det har ordnats bl.a. beer pong turneringar, 100 klubbar, appron, pubrundan,
etc. i tiderna. Det finns mycket, mycket alternativ att välja från (och man får även önska). För att
inte tala om den legendariska nyländska sommarträffen. Det är en NN:ares sommars höjdpunkt.

Kultur och kaloriförbränning

Men fester är inte allt i nationslivet. Det ordnas andra evenemang som t.ex. kulturevenemang i
form av museibesök, teater, skräckvandringar, m.m. NNs idrottsevenemang har innebärt bl.a.
bubbelfotboll, klättring i Flowpark, skrinning, etc. Det är alltid så himla roligt!

Nationsaktiv

Det här ligger mig närmast hjärtat. Vad vore nationsliv utan att delta i en nations verksamhet på
lite högre nivå. Att ställa upp som funktionär eller i utskott berikar inte endast studielivet utan ger
även erfarenhet och kunskap för framtiden. Man är med och förverkligar nationens evenemang.
Att ordna och jobba på evenemang kan vara även superroligt. Det är också fantastisk möjlighet
att hitta nya intressen eller även nya hobbyn. Lyckligtvis har nationen flera funktionärsposter,
utskott och även styrelseposter som man kan ställa upp till. Som nationsaktiv har man möjlighet
att påverka nationens verksamhet. Det roligaste är all den brainstorming och bollandet av idéer
man gör. Det är också en smått magisk känsla när man har varit med och förverkliga något som
hämtat många andra mycket glädje, hur liten grej det än må vara. Nationsaktivitet är belönande
på många olika sätt. Inte nog med vänner, härliga minnen och livserfarenhet, för nationen förlänar
även förtjänsttecken för nationens tappra funktionärer.

Vänner nära och i fjärran.

Det som man nästan oundvikligen kommer i kontakt med i nationslivet är människor från
nationens inhemska och utländska vännationer. De besöker våra årsfester och nylänningar
besöker dem på deras högtida evenemang. Nylands Nation har 14 vännationer i Finland, Sverige
och Schweitz. De två inhemska är Nylands Nation och Nyländska Klubben i Vasa.

Som aktiv på Nyländska Nationen får man möjlighet att åka och representera nationen hos
våra vänner nära och i fjärran.
Ett av de mest kända tillfällen är vårbalen en av
nordens äldsta studiestäder: Uppsala. Vårbalen
är en massiv akademisk högtid (festveckoslut)
dit nationer och liknande organisationer från
runtomkring norden och vissa europeiska
länder samlar sig hos sina respektive vännationer och firar. Det är bal på varendaste nation
och andra evenemang som varierar från nation
till nation. Helgen avslutar med en gemensam
sillis på Stockholms Nation.
Det här är hur nationsliv på Nyländska Nationen
ser ut i ett nötskal. Nationsliv varierar från människa till människa. Den här beskrivningen skrapar knappt ytan. Resten får du uppleva själv.
Hoppas du finner det här intressant och vi vill
så gärna se dig på nation.

...Nyländska Nationen

Ett år på...

September

Nyländska Nationens år är fylld med alla
sorters händelser, för alla sorters smaker!
Här är stade bara några månatliga höjdpunkter, men det finns mera och mindre
evenemang som ordnas under årets lopp.

GULISSITZ

Nationens gulissitz växer år för
år större och större. Gulissitzen
är för gulisar men inkluderar
även äldre nationsmedlemmar
för att lära nykomlingar goda
vanor.

Januari

BACK TO SCHOOL!
NN firar början av studierna
med att dansa bort julkilorna på
Skärgårdsbaren.

November

Februari

VALMÖTE

Nationens viktigaste nationsmöte där följande årets
funktionärer och styrelse väljs.

FUNKISSITZ!
Nationens nyvalda och förra årets
funktionärer samlar sig för att festa
tillsammans.

Maj

Mars

Juli

WAPPMIDDAG & VÅRBAL

PAUS... ZZZ.. Sommarträff?

April

Juni

Augusti

VÅRMÖTE!

PAUS... ZZZ..

SOMMARTRÄFF

ÅRSFESTVECKA!
Årets höjdpunkt med en massa
roliga evenemang som kulminerar
i årsfestfirande på lördagen med
frack, klänning och nationsband.

Tillsammans med nationerna och studentkåren ordnas det
Wappmiddag på Kåren (tekiskt sett i April
men wappen är en helhet.
Ett par veckor senare åker NN:are till
Göteborgs Nation i Uppsala.

Nationsmöte var det
diskuteras viktiga saker angående nationen och dess
framtid.
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Oktober

NATIONSKVÄLL
Nationskväll där nationsmedlemmar kan bada bastu, spela spel, ta
en förfriskning, snacka lustigheter
och bara roa sig.

December

Nationens sommarträff inträffar vid
juli-augusti månadsskftet. En nylännings sommars höjdpunkt! Alla
samlar sig och träffas efter en liten
sommar paus, badar bastu, dammar
av sångboken och sitzar.
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JULGASK
Nationens avslutande lite finare
sitz för höstterminen. Nylänningar sitzar, äter god julmat och
“slaktar grisen” Styrelsen tackar
alla funktionärer och medlemmar
för gångna året och önskar all
lycka till den nya styrelsen.
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Nylänningar Ute i Vilda Världen
Concordia Bern, Schweitz

Nylands Nation, H:Fors

Det som är av de skönaste upplevelserna som nationsaktiv är att man får besöka
andra nationer, träffa nya vänner hos dem och uppleva nationernas seder, vanor,
fester och traditioner. Hemlandet ligger såklart alltid nära hjärtat men det betyder
inte att det skulle vara frågan om inåtvänt lokalpatriotism, för NN har bundit starka vänskapsband utanför även utomlands. Nationen värnar vänskapsband i hemlandet, Sverige och Schweitz.

Finland

Sverige

Schweitz

Helsingfors

Uppsala

Bern:

Nylands Nation
Vasa

Nyländska Klubben

Göteborgs Nation
Värmlands Nation

Concordia Bern

Nyländska Klubben, Vasa

Göteborgs Nation, Uppsala

Lund

Göteborgs Nation

I Åbo kan man träffa våra utländska och inhemska vänner under årsfestveckoslutet
under fredagssitzen (en välkomst middag till våra väNNer) och såklart under själva
årsfesten och sillisen. Åter besöker vi våra väNNer på deras respektive hemmaplan.
I Uppsala har vi två vännationer: Göteborgs Nation och Värmlands Nation. I Lund
har vi Göteborgs Nation och i Bern, Schweitz har vi Concordia Bern. I Sverige är
nationenerna uppbyggda på samma sätt som här i Finland, enligt landskap man
kommer ifrån. Korporationer som Concordia Bern i Schweitz (så som i motsavarande föreningar i Tyskland, Österrike, Nederländerna, Polen, Balticum, etc.) väljs
enligt en mera komplexa faktorer, bl.a. egna värderingar, studieinriktning, etc. De
tenderar kräva större engagemang och ha färre nya fuchsar (gulisar) per år än nationer i Finland och i Sverige. Till Lund och Schweitz sköter styrelsen det mesta av
representerandet. Till Uppsala representerar vi ofta med en blandning av styrelsemedlemmar, funktionärer och alla frivilliga medlemmar som vill komma med.
Dessutom har NN ett representationsutskott som gladeligen representerar där det
är möjligt.

Göteborgs Nation, Lund

Värmlands Nation, Uppsala

Att representera utomlands kräver ofta mera förberedelse än att representera i Finland men det är absolut värt det. Varje resa är alldeles fantastisk och det bästa de
erbjuder utöver underbara fester är de nya bekantskap i Finland och i utlandet och
kännedomen över det hur otroligt mångsidiga och inspirerande traditioner och fester det finns annanstans. Tvivla inte att åka utomlands för att representera, det är
av nationslivets mest lönsamma steg!
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Aktivera dig på Nationen!
Utan aktiva människor skulle det inte ordnas några som helst för evenemang eller möten på nationen. Så är det
bara. Ofta söker sig nationens aktiva medlemmar till tjänsteposter var man får förverkliga allsköns varierande
projekt och evenemang i gott sällskap och berika studielivet. Att aktivera sig inom nationen är en fantastisk
möjlighet att prova något nytt eller hitta ett nytt hobby.
Det finaste är såklart det att som funktionär kommer du med dina egna gärningar inverka i nationens vardag,
bekanta dig med nya människor och jobba och uppleva saker tillsammans. T.ex. i årsfestkommittén
och programutskottet kommer du åt att planera fester och andra evenemang. I PR-utskottet kommer du åt
förverkliga dig själv genom nationens olika kommunikationskanaler. I samkvämet kommer du åt att hjälpa laga
fantasirika rätter till våra sitzer.
Det lönar sig inte att stressa, eftersom det viktigaste är att respektive årens funktionärer gör nationen lik sig
själva. På Nyländska Nationen attityden är att verksamheten ska vara roligt och givande, inte tvång. I det
här hjälper andra funktionärernas stöd och saker stravas göras tillsammans. Ingen fara om det blir svårt någon
gång, för att hjälp och råd får man alltid fråga efter. Med klara direktiv och rådgivning strävar man att garantera att funktionärskapet börjar så smidigt som möjligt. Till funktionärer ordnas årligen en funktionärssitz var
det föregående årets funktionärer möter nya funktionärer för trevligt samkväm. Man kan bli funktionär även
om man inte annars skulle ha varit aktiv på nationen, eller även om du inte kände någon. Att bli funktionär
är en fantastisk möjlighet att träffa nya människor och nationsmedlemmar. Lite ansvar öppnar tiotals gånger
mera möjligheter! Dessutom nuförtiden man kan få åtminståne 5 studiepoäng av nationsaktivitet!
På NN finns det tre typer av funktionärer: Styrelsemedlemmar, fristående funktionärer och utskottsmedlemmar. Nationens funktionärs mandatperiod är -med vissa undantag- från januari till december. Största delen av
nationens funktionärer väljs på valmötet i november då nationens funktionärspositioner är lediganslagna för
följande årets mandatperiod. Ifall det finns lediga funktionärsposter kan nationsmedlemmar på nationsmöten
under årets lopp.
Bekanta dig i post- och utskottsbeskrivningar i lugn och ro. Välj en intressant position och markera nationsmötets datum i din kalender! Inför mötet kan det vara bra att tänka ut ett par beskrivande satser varför just dig
ska väljas till tjänsten, ifall det skulle bli val för positionen. Ingen stress för det räcker att du låter just så som du
själv är. Inga tidigare meriter krävs överhuvudtaget, intresset att ta emot posten är allt som räcker.

NNs Utskott!
Utskott är permanenta arbetsgrupper som består av funktionärer och utskottets
sammankallare, oftast någon styrelsemedlem. De ansvarar för sina respektive
uppgifter och är sjukt roliga att arbeta inom. Hur ofta har du åkt på en massiv
matuppköpsrunda eller tagit färjan för att lasta upp nationens dryckförråd? Eller
har du någonsin varit med om redaktionen testar för nationens tidning NyläNNingen?Utskott erbjuder generellt möjligheter att förverkliga sig själv och gå
utanför sin bekvämlighetszon med en väldigt låg tröskel. De är alldeles fantastiska introduktioner till nationsaktivitet. Här följer våra utskottsbeskrivningar!
EKONOMIUTSKOTTET

HEMBYGGDSUTSKOTTET

LAYOUTUTSKOTTET

Ekonomiutskottet är ett
diskussionsforum för sparoch investeringsplaner samt
assisterar skattmästaren i
ekonomiska frågor. Utskottet
framlägger sina förslag till
nationsmöte.

Hembygdsutskottet
upprätthåller förbindelserna
med hembygden samt bistår
styrelsen med evenemang för
nyländska abiturienter och
arrangemangen kring sommarträffen.

Layoutgruppen åligger att
ansvara för layouten av
nationens medlemstidning
och övriga kommunikationskanaler.

PR-UTSKOTTET

PR-utskottets uppgift är att
skapa och utveckla innehållet i nationens medlemstidning och övriga kommunikationskanaler.

STIPENDIEKOMMITTÉN

REPRESENTATIONSUTSKOTTET

Kommitténs uppgift är att
utdela kurator Björn Halenius kamratskapspris samt
nationens Åra. Vid utdelning av förtjänsttecken följer
kommittén de på förhand
utarbetade kriterierna för
utdelningen.

Representationsutskottet hjälper med
värnandet om relationerna till
Nationens vännationer/-föreningar
genom att bidra med kunskap, understöd och kontakter till vännationerna/ -föreningarna. Utskottets medlemmar hjälper även Årsfestmarskalken
med organiserandet av logi för gäster
under årsfesten. Utskottets medlemmar bör ha besökt vännationerna vid
tidigare tillfällen.

SAMKVÄMSUTSKOTTET

PROGRAMUTSKOTTET

Utskottets uppgift är att
anordna fester och sammankomster.

Utskottets uppgift är att ordna
program på fester samt ordna
sammankomster för nationens
medlemmar.

ÅRSFESTKOMMITTÉN

Kommitténs uppgift är att arrangera och förverkliga nationens årsfest.

NNs Funktionärsposter!
Nyländska Nationens funktionärsposter är generellt lite mera krävande än utskott eftersom
det innebär en aning mera självdisciplin och initiativstagande. Men det är det som är det
roliga! För man har fria händer att påverka inom postens ramar i vad det ska hända på nationen. Funktionärer har olika grundställningar: vissa är mera operativa funktionärer (som
t.ex. årsfestmarkalken, kulturministern, idrottsministern, etc.) vissa är mera administrativa
(som t.ex verksamhetsgranskare och arkivarien), ett par funktionärer med mera ceremoniell
funktion (bl.a. inspektor och fanbärare/-vakter). Men det är ingen skillnad om man ordnar
kultur- eller idrottsevenemang, leder sång, sköter administrativa ärenden eller ordnar nationens nästa årsfest, för det är av de mest givande uppgifter på nationen. Funktionärer är
härliga människor med roliga uppgifter. Här är listade våra funktionärspositioner. Förhåppningsvis tilltalar någon av dem dig.
Inspektor

Inspektorn är nationens allra högsta
funktionär. Till inspektorns största
uppgifter hör att överse nationens
verksamhet, representera nationen
och att vara med i stipendiearbetet. Dessutom hjälper inspektorn
styrelsen med råd och anvisningar.
Inspektorn väljs vart tredje år och
personen i fråga skall vara nyländskt
sinnad, anställd vid ÅA och/eller ha
bakgrund i nationen.

ÅRSFESTMARSKALK

Under höstmötet väljs en (1) eller
två (2) årsfestmarskalkar. Inför jubileumsår sker detta på vårmötet. Årsfestmarskalken bär huvudansvaret
för planeringen och förverkligandet
av årsfesten samt fungerar som ordförande och sammankallare för årsfestkommittén.
Årsfestmarskalken
skall till sin efterträdare lämna ett testamente.
KULTURMINISTER

Koordinerar nationens kulturella
verksamhet samt avge skriftlig berättelse om verksamheten som inkluderas
i verksamhetsberättelsen. Kulturministern väljs av årsmötet. Kulturministern fungerar som ordinarie medlem i
Programutskottet.
IDROTTSMINISTER

Att handha nationens idrottsverksamhet samt avge skriftlig berättelse om
verksamheten som inkluderas i verksamhetsberättelsen. Idrottsministern
väljs av årsmötet. Idrottsministern
fungerar som ordinarie medlem i Programutskottet.

VERKSAMHETSGRANSKARE

Granskar nationens verksamhet och
kallades tidigare revisorer. De är två
till antalet och är verksamma främst
i samband med genomgång av bokföringen i slutet av året och de bör
väl i alla fall ha de grundläggande
bokföringskoncepten i handsken.
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HOVFOTOGRAF

Fotograferar nationens evenemang.
SÅNGLEDARE

Att leda sången på nationens fester.
FANBÄRARE
&
FANVAKTER

Vaktar fanan och bär fanorna vid
olika tillfällen som t.ex. Årsfesten,
Valborg,
Självständighetsdagen,
etc.
WEBANSVARIG

Att ansvara för funktionaliteten och
utvecklingen av nationens hemsida.

NNs Styrelseposter!
Nationens operativa verksamhet, budget, ordnandet av nationsmöten och koordinering av funktionärernas arbete sköts av Nationens styrelse som består av kurator
som ordförande och sex röstberättigade medlemmar: prokurator, sekreterare, skattmästare, klubbhövding, värd och PR-chef. Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen som
en helhet har ansvar för nationens verksamhet, Styrelsen representerar också nationen på andra föreningars evenemang, så man ser ofta någon från styrelse i frack
eller högklackat och representerar nationen på årsfester och andra akademiska högtida evenemang både i Finland och utomlands.

KURATOR
Kurator leder styrelsen och för nationens talan och sammankalla nationsmöten, övervakar verkställandet av nationsmötets beslut. Kurator äger rätt att närvara vid alla inom nationen verkande utskott och
kommittéers sammanträden och har rätt att yttra sig. Kuratorn upprätthåller kontakten till nationens
inspektor, hedersmedlemmar och vänföreningar. Ifall en styrelsemedlem försummar sina uppgifter är
det på Kurators ansvar att sköta uppgifterna i dennes frånvaro samt att finna en tillfällig efterträdare till
posten och fungera som sammankallare för representationsutskottet.

PROKURATOR
Vid kuratorns förfall träda i dennes ställe. Prokuratorn ansvarar för fanan, utse fanbärare samt fanvakter
till olika tillfällen. Ansvarar för arrangemanget och marknadsföringen av evenemang riktade till nyländska abiturienter. Prokurator ansvarar för arrangemanget och marknadsföringen av nationens sommarträff
och fungerar som sammankallare för hembygdsutskottet. Hjälper andra styrelsemedlemmar i deras
arbete.

SEKRETERARE
Sekreteraren för protokoll vid styrelsens möten,
ansvarar för justerande och undertecknande av
nationens protokoll samt att se till att de finns
tillhanda för nationens medlemmar. Sekreteraren ansvarar för inkommande post, skickar
tackkort, julkort, årsfesthälsningar och övriga
hälsningar. Sammanställer verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen och upprätthåller tillsammans med arkivarien nationens
arkiv. Sekreteraren för matrikel över nationens
ordinarie, stödande och hedersmedlemmar
tillsammans med skattmästaren. För register
över gåvor som överräcks under representationsuppdrag. Fungerar som sammankallare
för programutskottet.
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SKATTMÄSTARE
Skattmästarens Uppgift är att inom styrelsen handha nationens ekonomiska frågor, ansvara för
bankärenden och upprätta nationens budget. Skattmästaren sköter indrivningen av nationens medlemsavgifter, upprätthåller inventarieförteckning, handhar nationens räkenskaper och upprättar bokslut under styrelseåret enligt god bokföringssed. Skattmästaren upprättar halvårsbokslut som ska presenteras
och godkännas under höstmötet och inlämna bokslutet till revisionsmötet. Föra matrikel tillsammans
med sekreteraren över nationens ordinarie, stödande och hedersmedlemmar och fungera som ordinarie
medlem i årsfestkommittén och sköta bokföringen för årsfesten. Skattmästaren upprätthålla kontakt till
verksamhetsgranskarna och fungerar som sammankallare för ekonomiutskottet.

KLUBBHÖVDING & VÄRDINNA

Till Klubbhövdingens och Värdinnans uppgifter hör att arrangera nationens årsfest i samarbete med de
övriga medlemmarna i årsfestkommittén. Båda fungerar som ordinarie medlemmar i årsfestkommittén.
Klubbhövdingen och värdinnan arrangerar evenemang i samarbete med nationens samkvämsutskott
och resten av styrelsen. Klubbhövdingen och värdinnan bör utse ansvarspersoner till alla tillställningar
samt ansvara för tilltugg och förfriskningar. Klubbhövdingen och värdinnan är sammankallare för samkvämsutskottet.

PR-CHEF

PR-chefen ansvarar för nationens PR-verksamhet samt korrespondensen med medlemmar och övriga
intressenter och innehar huvudansvaret för att uppdatera nationens kommunikationskanaler regelbundet. De övriga styrelsemedlemmarna och PR-utskottet bistår PR-chefen i detta arbete. PR-chefen innehar posten som chefredaktör för medlemstidningen NyläNNingen och utger den i samarbete med PRutskottet och layoutgruppen minst två (2) gånger per år. PR-chefen är sammankallare för PR-utskottet
och layoutgruppen. PR-chefen ska skriva ett digitalt årsbrev, en komprimerad överblick över det gånga
årets verksamhet och kommande evenemang, åt alumnimedlemmar.

Styrelseverksamhet är kanske mera ansvarsfullt än övriga poster men det är fylld
av möjligheter och underbara upplevelser och vänskapsband som sträcker sig
ända ut till efter studielivet! Frågar man vem som helst föredetta styrelsemedlem
att var det deras bästa beslut någonsin, svarar de oftast: Absolut!
Styrelsemedlemskap är definitivt värt att fundera på!
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Att summera den underbara upplevelsen som är nationsliv är nära omöjligt att summera i ett kort blad som detta. Men nu har vi på NN åtminståne gjort ett försök.
Förhoppningsvis har du gillat något i den här tidningen och fått en inblick vad allt
kan nationslivet genom Nyländska Nationen erbjuda. Men här är några sista påminnelser:

Genom att gå med i nationen träffar du nya väNNer utanför din fakultet.

Det är ett underbart sätt att få nya upplevelser i det bästa sällskapet.
Genom att aktivera dig inom nationen, kan du förverkliga dig själv och kanske hitta nya
intressen och hobbyn. Lite ansvar hämtar oändliga möjligheter.
Du får påverka hurdana evenemang det finns på nationen och utöva dina egna intressen.
Du har möjlighet att åka och representera hos våra vännationer!
Du får umgås eller t.o.m. jobba i det bästa sällskapet på akademien.
Utöver vänner och få vara med om roliga grejer får du även studiepoäng!
Kom gärna med! Kontaktuppgifterna hittar du på sida nr. 7!
Vi ser fram emot att träffa dig!
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Mera information om nationen och
vad som pågår på nationen hittar du på:

www.nylandskanationen.org

Visst följer du NNs sociala medier?
@nylandskanationen
@nylandskanationen
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Såg du något du gillar? Kom med!
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Varning: Nationen kan vara beroendeframkallande.

