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1. Inledning
Föreningen har som uppgift att sammanföra nyländska studenter i Åbo och tillvarata
deras intressen samt öka intresset för Åbo Akademi bland nyländska studenter.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna sammankomster av både bildande och
sällskaplig natur, samarbeta med andra studentföreningar, arrangera diskussioner
och fester.
(NN vid Åbo Akademi r.f. Arbetsordning §3)
Nyländska Nationen har varit verksam under året 2017 och har ordnat diverse
evenemang av både seriös samt mindre seriös karaktär. Styrelsen och funktionärerna
ordnade allt som allt 20 fester under årets lopp och styrelsen medverkade i allt som
allt 69 evenemang. Under året rekryterades närmare 70 nya medlemmar, dock föll
också en del gamla bort så i slutet av året låg medlemsantalet på 212 medlemmar.
Arbetsordningskommittén som instiftades under höstmötet 2016 framförde ett
förslag för en ny arbetsordning, och den godkändes sedan under revisionsmötet i
februari 2017 och kommer således att träda i kraft 1.1.2018. Dessutom har en ny
hemsida utvecklats under året och även den kommer att komma i användning i januari
2018. Styrelsen har även upplivat två gamla traditioner, en årlig gemensam sitz med
Nylands Nation i Helsingfors samt en årlig gemensam sitz tillsammans med de andra
nationerna i Åbo. Nationen har även fått en ny samarbetspartner Skärgårdsbaren och
en ny arbetsgrupp för ett alumninitiativ. Detta och mycket mer kommer att
presenteras noggrannare i denna verksamhetsberättelse för NN vid Åbo Akademi r.f.

2. Styrelse och funktionärer
Inspektor

Linnéa Henriksson

Styrelsen
Kurator
Prokurator
Sekreterare
Skattmästare
Klubbhövding
Värdinna
PR-chef

Sebastian Sandström
Anni Rönnberg
Julia Kortelainen
Miika Alhopuro
Patrick Schubert
Anna Oksanen
Sebastian Stjernvall
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Verksamhetsgranskare

Lasse Mäki-Hokkonen
Tobias Wessberg

Verksamhetsgranskarnas suppleanter

Andreas Johansson
Marina Stenbäck

Arkivarie

Emilia Mattsson

Kulturminister

Emilia Mattsson

Idrottsminister

Emma Vihervaara

Sångledare

Gillan Suvisaari
Henrik Ståhl
Sofia Lindevall
Nicole Nousiainen

Hembygdsutskottet

Anni Rönnberg (sammankallare)
Henrik Ståhl
Richard Backman
Jesse Nurminen

Samkvämsutskottet

Patrick Schubert (sammankallare)
Anna Oksanen(sammankallare)
Daiana Pribytkova
Gillan Suvisaari
Mathilda Jäderholm
Klara Fält
Angelica Holmberg
Jessica Jokinen
Emma Lundström
Eva Krolla
(Rebecka Hannén, avgick 01/2018)
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Programutskottet

Julia Kortelainen (sammankallare)
Ronja Horsma
Jennica Nieminen
Nicole Nousiainen
Jockum Törnqvist
Topias Mannisto
Noel Forsén
(Rebecka Hannén, avgick 01/2018)

PR-utskottet

Sebastian Stjernvall (sammankallare)
Henrik Ståhl
Vanessa Westerlund
Jesse Nurminen
Gillan Suvisaari
Nikolai Abrahamsson
Michael Ekebom
(Rebecka Hannén, avgick 01/2018)

Layoutgruppen

Sebastian Stjernvall (sammankallare)
Henrik Ståhl
Jesse Nurminen
Miranda Geust

Årsfestmarskalk

Gillan Suvisaari

Årsfestkommitté

Anna Oksanen (värdinna)
Patrick Schubert (klubbhövding)
Miika Alhopuro (skattmästare)
Sebastian Björklund
Anna Nyberg
Melissa Jipp
Amanda Grönroos
Sofia Lindevall
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Valkommitté

Emilia Mattsson
Jesse Nurminen
Nicole Nousiainen
Michael Ekebom
Sebastian Björklund
Sofia Lindevall
Henrik Ståhl

Stipendiekommitté

Linnéa Henriksson (Inspektor)
Fanny Häggblom (innehavare av åran)
Emilia Mattsson
Richard Backman
Henrik Ståhl

Arbetsordningskommitté

Vanessa Westerlund (sammankallare)
Michael Ekebom
Andreas Johansson
Emilia Mattsson
Jesse Nurminen
Henrik Ståhl

Alumnkommitté

Sebastian Sandström
Johannes Nystén
Marina Stenbäck

3. Medlemmar
Den 31 december 2017 uppgick medlemsantalet till 212 medlemmar. Av dessa är 193
studenter från Åbo Akademi och 19 studenter från Novia. Medlemsavgiften under
verksamhetsåret var 8 € för 1 års medlemskap och 18 € för 3 års medlemskap. Under
hösten hade gulnäbbarna möjligheten att köpa ett s.k. gulispaket. I det ingick
medlemskap, sångbok och halarmärke. Priset på gulispaketet med 3 års medlemskap
var 25 €.
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Under verksamhetsåret har nationen lyckats värva nästan 70 nya medlemmar, dock
har medlemsantalet i helhet sjunkit med cirka 20 medlemmar, eftersom en del gamla
medlemmar inte har förnyat sitt medlemskap. De flesta nya medlemmarna har
inskrivits på hösten bland annat på Gulnäbbsakademin, men också i samband med
sitzar och andra evenemang där medlemmarna har erbjudits ett lägre pris. På
Gulnäbbsakademin värvades cirka 20 medlemmar, men under hela hösten värvades
allt som allt över 60 stycken. På våren värvades en del nya medlemmar både i samband
med sitzar och årsfesten. Totalt har nationen fått in 920€ i medlemsavgifter
(exkluderande gulispaket). Gulispaketen var mycket populära under höstens gång och
deras intäkter uppgift till 425€ (17 st. paket).

4. Möten
4.1 Nationsmöten
Nationsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Under verksamhetsåret 2017
har nationens samtliga medlemmar sammankallats till fem nationsmöten; ett extra
nationsmöte i januari, revisionsmöte i februari, vårmöte i april, höstmöte i oktober
samt till årsmöte i november.

4.2 Styrelsemöten
Under verksamhetsåret 2017 sammanträdde styrelsen till 19 stycken protokollförda
möten. Under sommarmånderna hade styrelsen elektroniska möten med hjälp av
Skype. Styrelsen har utanför dessa möten hållit kontakt via en Facebook-grupp och via
två olika Whatsapp-grupper. Dessutom har Sekreterare Kortelainen, Skattmästare
Alhopuro och Kurator Sandström haft en egen Whatsapp-grupp för att lättare kunna
hålla koll på när nya medlemmar har betalat för medlemskap. Under året använde sig
styrelsen av programmet Slack för att organisera diskussioner samt arkivera tidigare
beslut och protokoll.

5. Publikationer och sociala media
5.1 NyläNNingen
Medlemstidningen NyläNNingen har utkommit fyra gånger under verksamhetsåret.
Tryckeriet Winbase har fortfarande använts och tidningen har fortsättningsvis
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utkommit i färg. I tryckt format utgavs medlemstidningen fyra gånger, två gånger
under respektive termin. Nylänningens tryckerikostnader uppgick till 1 200€ och
postkostnaderna till 1 122€.
I och med den nya arbetsordningen kommer det i fortsättningen endast att tryckas
minst 2 fysiska NyläNNingar per år, det vill säga hälften mindre jämfört med de tidigare
fyra årliga tidningarna.

5.2 Hemsidan
Nyländska Nationens hemsida finns på adressen http://nylandskanationen.org/.
Hemsidan har fortsättningsvis innehållit information om nationen, medlemskap,
styrelsen och funktionärerna samt kommande evenemang, bilderboken,
klotterplanket och en länk till BloggeNN. Styrelsen har under det gångna året
upprätthållit hemsidan tillsammans med Webmaster Blomqvist. PR-chef Stjernvall har
tillsammans med de andra styrelsemedlemmarna kontinuerligt uppdaterat
nyhetsflödet och öppnat anmälningarna till nationens evenemang. Under
verksamhetsåret 2017 publicerades 33 inlägg och 39 stycken evenemang som
inkluderade bland annat sitzer, nationskvällar, högtidsevenemang, möten,
årsfestveckans evenemang med mera.
I bilderboken publicerades det i albumet “2017” 17 stycken gallerier med bilder från
olika evenemang med varierande mängd bilder per galleri (23-244 stycken). PR-chef
Stjernvall skötte för det mesta fotograferingen på nationens evenemang medan
Amanda Grönroos fotograferade på årsfesten. PR-chef Stjernvall fick också tidvis hjälp
av andra fotografer: Johannes Nystén, Alexander Blomqvist och Peter af Hällström.
Webmaster Blomqvist gjorde även en skild årsfestsida som var kopplad till hemsidan
och vars länk delades på Facebook och på den ursprungliga hemsidan. På denna sida
fanns all information relaterad till årsfesten: deltagare, meny, vett & etikett med
mera.
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Nyländska Nationens hemsida såg ut så här 31.12.2017:

Årsfestsidan såg ut så här 31.12.2017:
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Webmaster Blomqvist har under 2017 tillsammans med Kurator Sandström jobbat
med att förbättra hemsidan. Blomqvist gick igenom den allmänna säkerheten på
hemsidan och gjorde ändringar i enlighet med personuppgiftslagen från 1999.
Dessutom kommer EU:s Dataskyddsförordning tillämpas från och med 25.5.2018, vars
villkor den gamla hemsidan inte hade uppfyllt. Den nya hemsidan uppfyller annars
både personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen, men bilderna i Bilderboken
gör inte det. Detta är något som kommande styrelse måste åtgärda. Den har i övrigt
ungefär samma upplägg och utseende men är mer stilren och modern. Den kommer
även att vara mer användarvänlig, eftersom den har en skild mobilversion. Den nya
hemsidan ersätter den gamla och publicerades i januari 2018 och kommer således att
användas av styrelsen 2018.
Den nya hemsidan ser ut så här:
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5.3 Infomejl
Infomejl har skickats ut till samtliga medlemmar 19 gånger under det gångna
verksamhetsåret. Layouten på e-postmeddelandena har varit rätt liknande som
tidigare år, men med små stilistiska ändringar. MailChimp har använts av PR-chef
Stjernvall, Sekreterare Kortelainen och Kurator Sandström för att skicka ut infomejl,
kallelser till nationsmöten, meddelanden till nya medlemmar med mera. Problemet
med MailChimp är däremot att e-postmeddelanden som skickats med hjälp av den
ofta hamnar i skräpkorgen eller bland reklam. Således är det endast en liten del av
medlemmarna som öppnar dessa meddelanden.
MailChimp såg ut så här 31.12.2017:

För att åtgärda problemet med MailChimp kontaktade Kurator Sandström och
Webmaster Alexander Blomqvist Åbo Akademis IT-service för att få en egen mejllista
åt nationen, nnmedlem@abo.fi. Listan fungerar på samma sätt som adressen
special@abo.fi, men skickar istället mejl till alla NN-medlemmar. Denna lista har man
hittills uppdaterat för hand när nya medlemmar fåtts eller gamla fallit bort, så den
användes tills vidare endast vid sidan av Mailchimp.

5.4 Sociala media
NN har varit aktiv på sociala media under verksamhetsåret 2017. Nationens sociala
medier har med hjälp av resterande styrelsen upprätthållits av PR-chef Stjernvall.
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Stjernvall har agerat som grafiker och skrivit de flesta texterna till evenemangen, och
den resterande styrelsen har sedan hjälpt till med marknadsföringen.
Styrelsemedlemmarna har i regel hjälpt till med att uppdatera de sociala medierna
efter evenemang eller resor de deltagit i, till exempel vid årsfestrepresentationer och
utlandsresor till vännationer.
5.4.1 BloggeNN
PR-chef Stjernvall upprätthöll Nyländska Nationens blogg BloggeNN. BloggeNN
uppdaterades med 12 stycken inlägg som skrevs av PR-chefen och PR-utskottet under
årets lopp.
Inläggen behandlade bland annat resebeskrivningar,
evenemangsbeskrivningar, tips hur man kan göra studielivet och livet i Åbo mera
intressant med mera. BloggeNN länkades tidvis till evenemang på Facebook (t.ex.
årsfesten) för mera publicitet.
Blogginlägg 2017:
1. Årsfest frisyrer 101.
2. Drömbrunsch med BloggeNN.
3. Vårvinterns recap: Finnenwoche.
4. Vårvinterns sportrecap.
5. Vårbalen i Uppsala.
6. Sommarträffen i Nedergård.
7. 3 caféer i Åbo du måste besöka.
8. Studieslang och termer vid ÅA.
9. Nationernas Sitz
10. Herrmiddagen: Heroes vs. Villains
11. JulgasqueNN
12. Tack! God jul och gott nytt år!
(Se bilaga 13 för dessa inlägg i sin helhet)
5.4.2 Facebook
Den 31 december 2017 hade Nyländska Nationens Facebook-sida 922 gillamarkeringar och 914 följare. Gilla-markeringarna hade ökat med 79 från det
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föregående verksamhetsåret. Alla evenemang och möten som ordnades under
verksamhetsåret har haft ett eget evenemang i Facebook, vilket har gjort att nationen
har kunnat nå allt fler i sin marknadsföring. Det har även gjort att man har kunnat
bjuda in följare direkt till evenemanget, och således har man nått flera personer. I
Facebook-evenemangen har även funnits länkar till hemsidan.
5.4.3 Instagram (@nylandskanationen)
NN grundade ett Instagram-konto i slutet av år 2013 med namnet nylandskanationen.
Den 31 december 2017 hade nationens Instagram-konto 469 följare, vilket är 74 mer
än föregående år. Det har under det gånga året publicerats 88 inlägg, vilket är nästan
dubbelt mer än föregående år. Det har märkts att Instagram har blivit populärare och
därför har detta blivit en viktig informationskanal. Instagram har använts aktivt för
marknadsföring av evenemang samt för att dela bilder från olika evenemang och
resor.
5.4.4 Snapchat (NN-snap)
Föregående verksamhetsår skapades ett Snapchat-konto för nationen. Styrelsen har
fortsättningsvis upprätthållit detta konto, eftersom det har konstaterats vara en bra
plattform att dela med sig av styrelsemedlemmarnas vardag och för att marknadsföra
verksamheten. Den 31 december 2017 hade nationen 118 följare på snapchat och
kontot hade kommit 13 nya följare sedan föregående verksamhetsår.
5.4.5 Twitter (@nylandskanation)
Twitter-kontot skaffades i början av år 2014. Under verksamhetsåret har Twitterkontot använts endast en gång för att marknadsföra årsfesten. Utöver det har det inte
använts eftersom det inte ansågs vara en optimal informationskanal eftersom få
medlemmar använder det.

6. Nya medlemsprylar
6.1 Nationscollege
Under hösten gjorde styrelsen en beställning på en mörkblå college med Nyländska
Nationens logo på ryggen och texten Nyländska Nationen framme på bröstet. Det
beställdes 7 stycken tröjor från företaget Printex och styrelsen fick en mängdrabatt på
30€/college (normalt 35€/styck), vilket var samma pris de såldes för. Styrelsen
bestämde att tröjorna inte behövde göra vinst, eftersom de var bra marknadsföring
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för nationen och dessutom kunde ett för högt pris avskräckt intresserade köpare. Om
intresset är större i framtiden är det säkerligen möjligt att få en bättre offert och
således få en liten vinst på dem.
Nationscollegen såg ut så här:

7. Specialföreningskansliet
Under verksamhetsåret har NN haft tillgång till specialföreningskansliet på
Tavastgatan 22. Kansliet har delats med Österbottniska Nationen, Östra Finlands
Nation, Åbolands Nation och Åländska Studentlaget. Styrelsen ordnade ännu i början
av året kanslitur på onsdagar kl. 12-13, men bestämde sig i april att göra ett försök
med att ändra tiden till kl. 15-16, för att se om en ändring på tiden väckte ett större
intresse att komma dit då den inte längre sammanföll med lunchen. Detta försök var
lyckat, eftersom styrelsen ansåg att det efter detta oftare kom besök till kansliet.
Således konstaterade styrelsen att den nya tidpunkten var bättre, och under hösten
hölls kansliturerna kl. 15-16. Dessutom har en aktiv marknadsföring av kanslituren på
sociala medier gett den mera synlighet. Även om styrelsen inte fick varje vecka besök,
upplevde styrelsen att det ändå är viktigt att hålla kvar denna möjlighet till mötesplats
för medlemmarna.
Kansliet fungerar även som förvarings- och möteslokal för nationen. Under 2015
gjordes det en video på hur man hittar till specialföreningskansliet och styrelsen har
även under detta år använt sig av denna video för att hjälpa speciellt gulnäbbar att
hitta till kansliet.
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8. Verksamhet
Under verksamhetsåret 2017 har Nyländska Nationen varit mycket aktiv och ordnat
evenemang av både seriös och mera lättsam karaktär. Till den seriösa verksamheten
räknas bland annat Abimässan och Årsfesten medan bl.a. bowling, vinprovning samt
sitzer tillhör det lättsammare slaget av verksamhet. Utskotten har aktiverats mycket
under året 2017 av respektive sammankallare, vilket har bidragit till att styrelsen haft
mer möjligheter att ordna fler evenemang av god kvalité. De goda relationerna till
vännationerna har upprätthållits via aktiv korrespondens och besök. Alla
vänföreningar fick inbjudan till både Årsfesten samt Sommarträffen, och ett stort antal
utländska och inhemska gäster deltog i båda evenemangen.
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av verksamheten under året 2017.

8.1 Årskalender
En överblick av evenemangen som ordnats under verksamhetsåret.
Januari:
12.1
13.1–15.1
20.1
26.1
Februari
8.2
12.2–17.2
18.2
20.2
22.2
23.2
28.2
Mars
13.3–18.3
14.3
15.3
16.3
17.3
18.3

Kick-off Party med NN & ÖN
Styrelsebytarveckoslut
Funktionärsbytarsitzen
Extra nationsmöte
Slalom&Afterski
Finnenwoche
Fantåg
Kansliuppvärmare
Revisionsmöte
Temasitz: Mardi Gras
Fastlaskiainen
Årsfestveckan: NN goes Caribia
Årsfestveckan: Escape Room med NN
Årsfestveckan: Drinkskola med NN
Årsfestveckan: Game Night Nationskväll med NN
Årsfestveckan: Lunch med utländska gäster och Fredagssitz
Årsfest LXXXI
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19.3
April
4.4
6.4
8.4
11.4
18.4
21.4
30.4
30.4
Maj
1.5
9.5
19.5–21.5
Augusti
4.8–8.8
September
5.9
5.9
6.9
7.9
7.9
12.9
12.9
13.9
13.9
14.9
19.9
19.9
21.9
21.9
22.9
26.9
28.9
27.9

Sillfrukost
Specialföreningsmässa
Dammiddag: Paris Fashion Week
Nylands Nations Årsfest
Idrottsevenemang: NN goes Kuplafotboll
Vårmöte
Nyländsk Sitz med Nylands Nation
Dragkamp NN vs. ÖN
Fantåg
Första maj picknick på Vårdberget
School’s out fest med ÖN på Skärgårdsbaren
Vårbal i Uppsala
Sommarträffen
NN info i Gado
NN deltar i MK:s gulisintagning
NN deltar i SF:s gulisintagning
NN info i Fänriken
NN deltar i KK:s gulisintagning
NN info i Novia
NN deltar i Impuls&Vocalis gulisintagning
NN info i Arken
NN deltar i HF:s gulisintagning
Gulnäbbsakademin på Kåren
Gulisintagning & Gulissitz
NN deltar i NatVets gulisintagning
NN deltar i ÅsNa:s gulisintagning
NN deltar i ÅKA:s gulisintagning
NN deltar i ÅSL:s gulisintagning
NN deltar i ÖN:s gulisintagning
NN deltar i Öffens gulisintagning
Nationskväll + inskrivning
17

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

Oktober
4.10
10.10
19.10
27–29.10
November
1.11
9.11
5.11-6.11
21.11
24-26.11
24-26.11
27.11
December
6.12
6.12
8.12

Temasitz: Vårt Land 100 år
Höstmöte
Herrmiddag: Superheroes vs. Villains
Abi-mässa
Kulturevenemang: Vintasting
Nationernas sitz
GA-balen i Lund
Infokväll: Bli Aktiv i Nationen!
Älggask i Uppsala
350-års jubileum i Uppsala
Årsmöte
Fan- och fackeltåg
Självständighetsbal hos Nylands Nation
NNs Julgasque

8.2 Beskrivning av verksamheten
8.2.1 Januari:
Kick-off Party med NN&ÖN
Evenemanget ordnades 12.1 tillsammans med Österbottniska Nationen (ÖN) hos
samarbetspartnern the Monkey och hade 150 deltagare. Halarmärke ingick till de 100
första och intäkterna gick till Årsfesten.
Styrelsebytarveckoslut
Styrelsebytet ordnades i år 13.1–15.1 i Mäntsälä hos PR-chef Stjernvall. De flesta
anlände redan fredag kväll, medan några anlände på lördag morgon. Fredagen
spenderades i lugn anda med diskussioner och spel. På lördagen började själva
“styrelsebytet”. Kurator emerita Mattsson samlade alla vid matbordet och berättade
allmänt om styrelsearbetet och om årsklockan för NNs reguljära verksamhet. Sedan
var det dags för positions-specifik information. Efter att all information hade “bytt
ägare” åt styrelserna middag tillsammans i sitzanda och även denna kväll spenderades
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med mycket spel och skratt. På söndagen åt deltagarna frukost, städade efter sig så
gott det gick och åkte trötta tillbaka mot Åbo. Styrelse 2017 var nu mycket väl
informerade och ivriga inför det kommande året.
Funktionärsbytarsitzen
Den traditionsenliga funktionärssitzen hölls 20.1. Den nya styrelsen ordnade sitzen
och det deltog 21 personer av funktionärerna 2016 och 2017, men eftersom den
gamla styrelsen infann sig väldigt sent var det egentligen bara 15 personer som
sitzade. Den avgående styrelsen avtackades med gåvor av sina efterträdare. Sitzen var
trots de få deltagarna ändå lyckad och sångledarna Jockum Törnqvist och Vanessa
Westerlund gjorde ett bra jobb med att hålla upp stämningen.
Extra nationsmöte
Ett extra nationsmöte ordnades 26.1 för att välja en Värdinna för verksamhetsåret
2017 samt behandla förslag om ändring av arbetsordningen. Mötet hölls i ASA A120
stora auditoriet och hade 15 deltagare.

8.2.2 Februari
Slalom&Afterski
Årets första idrottsevenemang var slalom-/pulkaåkning en eftermiddag i
slalomcentret i Hirvensalo 8.2. Knappa 20 nylänningar tog sig till backen och hade
roligt även om den isiga backen var rätt så smärtsam ifall man flög av pulkan. Efter
evenemanget samlades en del av medlemmarna på Marlirummet för Afterski. De
medlemmar som inte kunde delta i Hirvensalo tog tillfället i akt och dök upp till
Afterski, vilket var väldigt lyckat.
Finnenwoche
Traditionsenligt åkte styrelsen till Bern i Schweiz 12.2–17.2 för att besöka vår
vänförening Studentenverbindung Concordia Bern. Tyvärr kunde inte klubbhövding
Patrick Schubert delta i resan. Styrelsen anlände sent på söndagen 12.2 och följande
dag började programmen. På måndagen fick styrelsen en rundtur i den vackra staden
Bern och på kvällen avnjöt de middag i Concordias föreningshus. På tisdagen klättrade
de upp till en vacker park som låg ovanför staden och på kvällen förberedde de en sitz
åt cirka 20 schweizare. Sitzen blev väldigt lyckad och enligt de närvarande var maten
den godaste de någonsin fått på en sitz. På sitzen överräckte styrelsen även gåvorna
de hade med sig, som var en pokal, en tavla och diverse drycker. På onsdagen åkte de
upp till Alperna för att åka kälke och dessutom fick de på kvällen åtnjuta riktig
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schweizisk ostfondue. På torsdagen åkte de upp till deras “Housemountain” som var
ett berg som låg helt bredvid staden som hade en otrolig utsikt. På kvällen fick de delta
i Concordias traditionella “Stamm”, deras motsvarighet till sitz, som de ordnar varje
vecka. På fredagen åkte en väldigt trött men nöjd styrelse hem tillbaka till Finland med
minnen för livet.
Fantåg
Nyländska Nationen deltog traditionsenligt i Åbo Akademi Studentkårs fantåg från
Kåren till Per Brahe statyn 18.2. Patrick Schubert agerade fanbärare och Jesse
Nurminen och Sofia Lindevall agerade fanvakter.
Kansliuppvärmare
Styrelsen och de övriga nationernas styrelser samlades i Marlirummet 20.2 för en
gemensam ”Kansliuppvärmare”. Styrelserna fick således en chans att lära känna
varandra bättre och umgås i lättsam miljö. Detta underlättade sedan vidare samarbete
nationerna emellan.
Revisionsmöte
Ett stadgeenligt revisionsmöte ordnades 22.2 för att gå igenom föregående års bokslut
och verksamhetsberättelse samt ge ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.
Dessutom behandlades den nya arbetsordningen för andra gången och den
godkändes. Dessutom presenterades den nya budgeten och verksamhetsplanen.
Trots marknadsföring av evenemanget dök endast 15 medlemmar upp. Mötet hölls i
ASA A120 stora auditoriet.
Temasitz: Mardi Gras
Årets första temasitz ordnades 23.2 och hade ett karnevaltema med Mardi Gras.
Sitzen var väldigt lyckad och stämningen var bra hela kvällen. Som program ordnade
programutskottet limbo och en stafett med traditionsenliga Mardi Gras pärlhalsband.
Båda lekarna var väldigt omtyckta och speciellt pärlhalsbandsleken blev riktigt
spännande deltagarna tävlingsinriktat och med stor kreativitet försökte transportera
halsbandet. Sitzen hade 53 deltagare och som sångledare agerade Henrik Ståhl och
Emilia Mattsson.
Fastlaskiainen
Den 28.2 ordnade Åbo Akademis Studentkår traditionsenligt fastlaskiainen på
Vårdberget. Nyländska Nationen deltog i den traditionella pulka-åkningen med en
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självbyggd farkost som föreställde ankdammen. Pulkan var byggd av en snöbräda, en
liten simbassäng och rep som bromsar. Kurator Sandström åkte med pulkan utklädd
som en anka och Sekreterare Kortelainen och Klubbhövding Schubert agerade
bromsar. Även om pulkan inte var den största eller finaste i backen, fick den ändå bra
med applåder då den åkte ner för den väldigt tunt snöbelagda backen.

8.2.3 Mars
Årsfestveckan:
Traditionsenligt ordnades Nyländska Nationens 81. årsfest i mars månad med en hel
del program under årsfestveckan.
NN goes Caribia
Eftersom Nyländska Nationen 81. årsfests sillistema var Karibien, fick medlemmarna
en möjlighet att under hela årsfestveckan på egen hand besöka det tropiska spaet
Caribia till ett förmånligare pris.
Escape Room med NN
På tisdagen 14.3 fick 16 nationsmedlemmar möjligheten att gå på Escape Room, dvs.
att försöka ta sig ut ur ett låst rum genom att lösa olika gåtor och test. Evenemanget
blev fullbokat och fick väldigt positiv respons av deltagarna och var definitivt en succé.
Drinkskola med NN
På onsdagen 15.3 stod en drinkskolning på samarbetspartnernattklubben The Monkey
på agendan. I skolningen deltog endast 8 medlemmar, men evenemanget fick ändå
bra respons. Som lärare på evenemanget agerade nattklubbens restaurangchef Mikko
Rannikko, som hade många års erfarenhet inom branschen. Han lärde medlemmarna
bastekniker inom drinkblandning och alla deltagare fick själv ställa sig bakom disken
flera varv. Ursprungligen skulle deltagarna endast blanda fyra olika karibiska drinkar,
men Rannikko lät deltagarna själv välja vad de ville göra, vilket uppskattades mycket
av de närvarande.
Game Night Nationskväll med NN
På torsdagen 16.3 ordnades ett mera avslappnat evenemang, en spelkväll på
Marlirummet. Deltagarna fick anlända enligt egen tidtabell och spela diverse spel i
större och mindre grupper. Till en början var det ganska glest runt borden, men under
kvällens gång blev det allt trängre i Marlirummet och även denna kväll var till sist en
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succé. Flera deltagare önskade även att sådana här evenemang skulle ordnas även
utanför årsfestveckan, en önskan styrelsen lovade uppfylla.
Lunch med utländska gäster och Fredagssitz
På fredagen 17.3 anlände en del av de utländska gästerna till Åbo. På morgonen
inkvarterades de till respektive nationsmedlemmar och senare på dagen fick de delta
i en lunch samt rundvandring som leddes av PR-chef Henrik Ståhl runt
campusområdet.
Fredagssitzen ordnades traditionsenligt för att välkomna de utländska gästerna.
Deltagare var medlemmar i Göteborgs Nation i Lund, Göteborgs Nation i Uppsala,
Studentenverbindung Concordia Bern, deras värdar samt styrelsen. Till en början var
borden rätt glesa eftersom en del svenskar missat båten och Schweizarnas flyg
landade först samma kväll. Men stämningen var ändå bra och sångledarna Jockum
Törnqvist och Gillan Suvisaari höll stämningen uppe. An efter droppade gästerna in
och stämningen blev bara bättre. Efter sitzen begav sig deltagarna till Skärgårdsbaren
och kvällen var i sin helhet mycket lyckad.
Årsfest LXXXI
Nyländska Nationens 81:a årsfest höll hus i Restaurang Kåren den 18 Mars 2017.
Festen inleddes med Solenn akt klockan 17.30 i Argentinasalen. Som fanbärare
fungerade Henrik Ståhl och Omar Mountassir samt som fanvakter fungerade Angelica
Holmberg och Ronja Horsma. Efter solennakten hölls ett cocktailtillfälle. Banketten
inleddes klockan 19.00 i festsalen.
Som sångledare fungerade Marina Stenbäck och Alexander West. Sångledarna
underhöll årsfestens gäster med inledande sångprogram samt roliga åsnebryggor
inför snapsvisorna under kvällen.
Under årsfesten fick gästerna även njuta av ett fint uppträdande av Jessica Jokinen
som sjöng och Klara Fält, som spelade piano. De hade valt tre sånger med ett glatt och
somrigt tema som passade bra in i årsfestveckans tema Karibien.
Icca Krook fungerade som årsfests talare och höll ett roligt tal för gästerna. Krook har
tidigare varit mycket aktiv inom nationen bland annat som årsfestmarskalk. Även
Kurator Sebastian Sandström, Klubbhövding Patrick Schubert och Inspektor Linnéa
Henriksson höll tal. Talet till nylänningen var en succé och hölls av Vanessa
Westerlund. Tacktalet hölls av Göteborgs Nation i Lunds förste Kurator Truls Nörgaard
Grytli.
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Kamratskapspriset delade inspektor Linnea Henriksson ut åt Peter af Hällström.
Gulnäbbstipendiet delades ut åt Klara Fält. Nationens åra tilldelades Vanessa
Westerlund. Efter banketten fortsatte årsfesten med Nachspiel. Som hovfotograf
fungerade Amanda Grönroos. Totalt deltog 138 gäster i festligheterna vilket var ett
gott resultat eftersom nationen firade sitt 80-årsjubileum året innan.
(Du kan läsa mera om årsfesten på s. 40 i Årsfestmarskalkens rapport.)
Sillfrukost
Traditionsenligt ordnades det även en sillfrukost, denna gång på Tarmon Talo på
Virusmäkivägen 10 i Åbo. Sillfrukosten började kl. 12 och redan från början fanns det
ivriga och hungriga årsfestdeltagare på plats. Det ordnades inte någon busskjuts på
grund av sillislokalen var så nära att alla kunde ta sig dit på egen hand. Styrelsen såg
till att det fanns gott om mat på plats, speciellt de pizzor som Skärgårdsbaren hade
sponsrat var populära. Den hade temat Karibien så alla deltagare fick en blomkrans
samt ett halarmärke designat enligt temat. Där spelade bandet Atomic Waste och
mellan spelningarna såg styrelsen till att det spelades dansmusik. Sillfrukosten var
fartfylld och fortsatte med god stämning ända till kl. 18 på kvällen, då styrelsen nästan
fick slänga ut de sista deltagarna. Festen fortsatte ännu på Marlirummet där det
ordnades sillisbastu, där de ihärdigaste badade bastu i timtal. Hela dagen var mycket
lyckad och ett perfekt avslutande på en rolig årsfestvecka.

8.2.4 April
Specialföreningsmässa
Styrelsen var även och marknadsföra nationens evenemang på Åbo Akademis
Studentkårs specialföreningsmässa som ordnades 4.4 på Kåren. Styrelsen sålde bra
med prylar, i synnerhet så var halarmärken och sångböcker populära. Några nya
medlemmar värvades dock inte under denna mässa.
Dammiddag: Paris Fashion Week
Den traditionsenliga dammiddagen ägde rum 6.4. Nationens herrar samlades till tre
olika möten för att planera hur bäst man skulle uppvakta nationens damer. Som
sammankallare av planeringsgruppen fungerade Kurator Sandström och
Klubbhövding Schubert. Temat som herrarna kom fram till var “Paris Fashion Week”.
I lokalen fann man ett bankettbord, en catwalk och möjligheten till ett
fotograferingstillfälle. Som sångledare fungerade Kurator Sandström och Peter af
Hällström, och till damernas förfogande fanns även en butler, Henrik Ståhl. Till
programmet hörde mat och sång, samt en catwalk där damerna fick tävla om att
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kreativt designa en utstyrsel med hjälp av på förhand utvalda material. En jury
bedömde modellerna och klädseln. Juryn gav poäng och till vinnaren utdelades ett
pris. Trots endast 16 deltagare blev evenemanget en succé.
Nylands Nations Årsfest
Den 8.4 fyllde vännationen Nylands Nation 374 år. Kurator Sandström och PR-chef
Sebastian Stjernvall representerade nationen på festen och förstärkte således
vänskapsbanden mellan nationerna. Kurator Sandström höll ett tal på solennakten
och överräckte gåvan. Nationerna hade redan i början av året kommit överens om att
återuppta ett närmare samarbete med varandra och representanterna emottogs väl.
Detta samarbete skulle bland annat innefatta en årlig gemensam sitz.
Idrottsevenemang: NN goes Kuplafutis 11.4
Den 11.4 hölls vårens andra idrottsevenemang i form av Kuplafotboll tillsammans med
företaget Båltsit. Marknadsföringen av evenemanget var mycket aktivt men det var
ändå svårt att få tillräckligt med deltagare. Sju stycken nylänningar anmälde sig trots
allt för att spela fotboll på Kuppis idrottsplan. Alla deltagare hade roligt trots det kalla
vädret.
Vårmöte
Ett vårmöte ordnades för att gå igenom Alumni-initiativet (se s. 43 för Alumniinitiativets arbetsgrupps rapport) och för att välja in medlemmar som visat intresse
för olika utskott. Mötet hölls 18.4 i ASA A120 stora auditoriet och hade 15 deltagare.
Nyländsk Sitz med Nylands Nation
Kurator Sandström och Nylands Nations ordförande Fredrik Åström hade i årets början
kommit överens om att man skulle utöka samarbetet mellan nationerna och således
återuppta den gamla traditionen om att ha sitzer tillsammans. Traditionen som
nationerna skulle återuppta var en årlig fest som vardera nationen står värd för
vartannat år. Detta år stod Nylands Nation värd för den nyländska sitzen som ordnades
i deras nationshus 21.4. Cirka 15 NN:are åkte från Åbo till Helsingfors för att delta på
denna sitz. Båda nationerna var glada över att så många åkte från Åbo och allt som allt
var deltagarantalet runt 60 personer. Festen fortsatte långt in till natten. Responsen
var väldigt positivt och nationerna njöt av varandras umgänge. År 2018 kommer
traditionen förhoppningsvis att fortsätta, då det är Nylands Nation tur att besöka Åbo.
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Dragkamp NN vs. ÖN
Nationsdragkampen mellan Österbottniska Nationen och Nyländska Nationen hölls
traditionsenligt den sista april på förmiddagen framför stadshuset i Åbo vid Aura å. NN
vann!
Fantåg
NN deltog i fantåget som ordnades av Åbo Akademis Studentkår på Wappen.
Valborgsfirandet och fantåget direktsändes av YLE, Kårstyrelsens ordförande Pontus
Lindroos höll tal och Brahe Djäknar uppträdde med de till Wappen tillhörande
sångerna. Som fanbärare fungerade Henrik Ståhl och som fanvakter Anni Rönnberg
och Anna Sandström.

8.2.5 Maj
Första maj picknick på Vårdberget
På första maj samlades styrelsen och andra medlemmar på en gemensam gräsplätt
nära lekparken på Vårdberget. Styrelsen bjöd på hemlagade munkar och några aktiva
medlemmar hade lagat mjöd. Eftersom vädret var så fint trivdes folket där hela
eftermiddagen.
School’s out fest med ÖN på Skärgårdsbaren
Styrelsen hade planerat hålla en School’s Out sitz i början av maj med efterfest på The
Monkey, men eftersom det fanns litet intresse för sitzen och The Monkey meddelade
att de stänger sina dörrar bara några dagar före själva evenemanget, bestämde sig
styrelsen för att kontakta Österbottniska Nationens angående samarbete. De hade
planerat in en School’s Out fest på Skärgårdsbaren dagen före sitzen skulle äga rum,
och de var villiga att samarbeta med NN i detta evenemang. Så tisdagen 9.4 ordnades
det ett gemensamt halarkalas på Skärgårdsbaren för att fira att sommaren var på
kommande. Många nylänningar och österbottningar kom till festen och den blev sist
och slutligen mycket lyckad.
Vårbal i Uppsala
Den 19.5 åkte 11 nylänningar över med båt för att delta på Vårbalen hos Göteborgs
Nation i Uppsala. På fredagen hölls det traditionsenliga blodbadet, vilket är en
välgörenhetsmiddag. Deltagarna hade möjlighet att köpa diverse saker på auktion och
delta i lotterier, och summan man samlade in gick till välgörenhet. Nyländska Nationen
hämtade med sig ett gammalt mjukislejon som en nylänning köpte på auktionen 2012.
För de äldre nationsmedlemmarna var detta ett gott skratt och samma lejon
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auktionerades ut på nytt och var det dyraste som köptes under auktionen. Dagen efter
anlände de resterande 7 nylänningarna till Uppsala. Allt som allt var delegationen 18
nylänningar, vilket var mer än det varit på länge. Kurator Sandström hade uppmanat
dessa nylänningar att delta i en insamling för en donation till Unicef för att barn i Nepal
skulle kunna gå i skola. Dessa pengar skickades först till honom och sedan gjorde han
donationen på 680sek i Göteborgs Nations namn, vilket gjorde att ett barn i Nepal
skulle kunna gå i skola 1 år. På banketten höll Kurator Sandström ett tal om de två
nationernas vänskap och berättade samtidigt om denna donation, vilket resulterade i
applåder från de närvarande. Dessutom överräcktes en gåva från nationen. På
söndagen var det dags för en sista fest på morgonen med sillfrukost på Stockholms
Nation och nylänningarna tackade och tog avsked. Alla åkte gemensamt med båt över
tillbaka till åbo med några smärre motgångar. Diana Pribytkova agerade reseledare
under resan och lyckades få alla nylänningar välbehållna tillbaka till Åbo. En av
nationens äldre medlemmar kommenterade “bästa vårbalen som jag någonsin varit
på”.

8.2.6 Augusti
Sommarträffen
Sommarträffen ordnades 4-8.8 med ledning av Prokurator Rönnberg i Nedergård som
är beläget i Kyrkslätt, Västnyland. Deltagarantalet landade på goda 31 trots en del
avanmälningar som kom i sista minuten. Lägerområdet var rymligt och alla som ville
sova inomhus hade möjlighet till det. Vädret, som var på deltagarnas sida, bidrog till
ett lyckat veckoslut fyllt av bastubad, simning samt en sitz med mera. Även några
svenskar från Göteborgs nation i Uppsala deltog på träffen.

8.2.7 September
NN info i Gado
Den 5.9 stod Sekreterare Kortelainen, PR-chef Stjernvall och Klubbhövding Schubert
under lunchpausen i Gados nedre aula och marknadsförde NN. Det var en mycket
taktisk plats, eftersom många som stod och köade såg oss och kom sedan tillbaka när
de hade ätit för att köpa prylar.
NN deltar i MK:s gulisintagning
Samma dag som styrelsen hade sin infostund i Gado så ordnade Merkantila Klubben
sin gulisintagning. NN fick hålla en punkt tillsammans med de andra nationerna vid
Gamla Stortorget. Programmet nationerna hade planerat tillsammans var en
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gurkstafett med levande hinder. Programmet var väl omtyckt även om deltagarna inte
var så glada över straffdrycken man fick ifall stafetten inte gått så bra. Detta gav bra
synlighet åt nationen och var ett bra marknadsföringstillfälle för dess egen intagning.
NN deltar i SF:s gulisintagning
Den 6.9 ordnade SF-Klubben sin gulisintagning. Åter igen hade nationerna en
gemensam punkt, denna gång i Runebergsparken. Eftersom programmet nationerna
hade haft på MK:s intagning var så lyckad bestämde de att de använder samma
program även denna gång. Även detta tillfälle gav bra synlighet åt nationen.
NN info i Fänriken
Den 7.9 stod PR-chef Stjernvall och Värdinna Oksanen utanför Fänriken och
marknadsförde NN. De märkte dock snabbt att detta inte var ett optimalt ställe
eftersom aulan var så liten, så inga nya medlemmar värvades och försäljningarna var
knapp.
NN deltar i KK:s gulisintagning
Samma kväll som styrelsen hade sin infostund i Fänriken hade Kemistklubben sin
intagning. Åter igen hade nationerna en gemensam punkt och samma lek användes
som på SFs och MKs intagningar. Även om vädret inte var så bra visade kemisterna
sann teknologanda och kämpade för att uppnå sina poäng.
NN info i Novia
Den 12.9 stod Prokurator Rönnberg och Sekreterare Kortelainen i Novias aula och
marknadsförde NN. Novianerna verkade dock inte värst intresserade och få vågade sig
fram till bordet även om Rönnberg och Kortelainen försökte locka dit folk. Således
värvades inga nya medlemmar och endast ett fåtal prylar såldes, dock visade detta
klart att nationen måste satsa mera på att få även Novianer att bli intresserade av
nationen.
NN deltar i Impuls&Vocalis gulisintagning
Samma kväll som styrelsen hade sin infostund i Novia hade Impuls och Vocalis sin
intagning. Åter igen hade nationerna en gemensam punkt och samma lek användes
som på tidigare intagningar.
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NN info i Arken
Den 13.9 stod Skattmästare Alhopuro och Värdinna Oksanen i Arkens aula och
marknadsförde NN. Även denna gång fanns det få som vågade sig fram till bordet för
att fråga mera eller köpa prylar.
NN deltar i HF:s gulisintagning 13.9
Samma kväll som styrelsen hade sin infostund i Arken hade Humanistklubben sin
intagning. Åter igen hade nationerna en gemensam punkt och samma lek användes
som i de tidigare intagningarna.
Gulnäbbsakademin på Kåren 14.9
Den 14.9 ordnade Studentkåren den traditionsenliga Gulnäbbsakademin på Kåren.
Nationen fick ett bord bredvid de andra nationerna, dock inte i festsalen utan i
matsalen. Detta påverkade eventuellt försäljningarna eftersom styrelsen endast
lyckades värva lite på 20 nya medlemmar. Dock såldes det helt bra med både
sångböcker och halarmärken, och vissa lät väldigt intresserade när de fick information
om gulisintagningen och gulissitzen.
Intagning på Vårdberget & sitz på Skärgårdsbaren
Den 19.9 ordnade nationen sin gulisintagning och gulissitz. Intagningen började med
träff vid Specialföreningskansliet kl. 16.00 där gulisarna traditionsenligt kläddes med
sopsäckar och lite ansiktsfärg. Efter detta gick de med styrelsens ledning till
domkyrkotorget där styrelsen ordnade en gemensam punkt. Därefter fick gulisarna
med hjälp av en karta orientera sig till 10 olika punkter, de flesta vid Vårdberget men
några vid domkyrkan. Som punkthållare fanns NatVet, Funkkisar, Gamyler, Styrelsen
2016, Österbottniska Nationen, Åboländska Nationen, Åländska Studentlagen, Östra
Finland Nation och Rockföreningen vid Åbo Akademi. När klockan närmade sig 20
skulle gulisarna ta sig till Skärgårdsbaren, där kvällens sitz skulle hållas. De fick välja
om de deltog i både intagningen och sitzen eller endast någondera. Eftersom
Skärgårdsbaren rymmer en hel del folk hade styrelsen också öppnat anmälan för
punkthållarna samt övriga medlemmar. Sitzen blev nästan fullsatt med 78 anmälda
och som sångledare agerade Henrik Ståhl och Gillan Suvisaari. För att gulisarna skulle
få koncentrera sig på sitzandet ordnades inget övrigt program under kvällen. Efter
sitzen fick de som ville bli kvar på efterfest på Skärgårdsbaren. Dansgolvet fylldes så
fort styrelsen hade fått det städat och var fyllt hela natten lång. Hela dagen var mycket
lyckad och nationen lyckades få många gulnäbbar intresserade av nationen.
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NN deltar i NatVets gulisintagning
På grund av att Nyländska Nationens och Naturvetenskapliga Klubbens
gulisintagningar krockade, hade NatVets ordförande tagit kontakt med Kurator
Sandström och frågat över eventuellt samarbete. De kom överens om att det bästa är
att båda håller egna intagningar, men att det finns två gemensamma punkter. Ena
punkten höll NatVet och dit fick både deras gulisar samt NNss gulisar gå, och vice versa
med den andra punkten. Styrelsen hade ordnat det så att denna punkt var
funkkispunkten, eftersom de ansåg att funktionärerna kunde marknadsföra nationen
på ett bra sätt. Detta koncept var mycket lyckat och således kunde nationen
kompensera för det eventuella bortfall av gulisar som intagningskrocken skapade och
fick således mera synlighet.
NN deltar i ÅsNa:s gulisintagning
Den 21.9 var det dags för en till intagning, nämligen för gulnäbbarna från Åbolands
nation. Många av gulisarna var intresserade av NN och frågade om dess evenemang.
Som program hade styrelsen en lek som gick ut på att alla i laget skulle stå på en
presenning och sedan vika den på hälften så många gånger som möjligt, utan att stiga
utanför den.
NN deltar i ÅKA:s gulisintagning
Samma kväll som ÅsNA hade sin gulisintagning hade även Åbo Kåravdelning sin. En
från styrelsen deltog där tillsammans med de andra nationerna och samma lek
användes som i de tidigare intagningarna. När ÅsNa:s intagning tog slut gick även
resten av styrelsen och hjälpa till ÅKA:s.
NN deltar i ÅSL:s gulisintagning
Åländska studentlaget höll sin gulnäbbsintagning 22.9 och NN var som vanligt på plats
för att stöda sina åländska vänner genom att hålla en punkt på intagningen. Styrelsen
hade som punkt samma lek som på ÅsNas intagning.
NN deltar i ÖN:s gulisintagning
Den 26.9 deltog NN i Österbottniska nationens gulnäbbsintagning. De österbottniska
gulnäbbarna var entusiastiska och verkade ha det mycket roligt. Styrelsen hade som
punkt samma lek som på de tidigare nationsintagningarna.
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NN deltar i Öffens gulisintagning
Den 28.9 deltog styrelsen i Östra Finlands nations gulisintagning. Deltagarna verkade
ha de roligt även om deltagarna var få till antalet. Styrelsen hade som punkt samma
lek som på de tidigare nationsintagningarna.
Nationskväll + inskrivning
Eftersom nationskvällen på årsfestveckan fått så bra respons bestämde sig styrelsen
för att ordna en till 28.9. De tänkte att detta kunde vara ett bra evenemang att locka
nya medlemmar till och således fungerade den även som en “inskrivning”, eftersom
de som deltog hade möjlighet att betala medlemsavgiften samtidigt. Styrelsen hade
tagit flera spel med sig och de var mycket populära under kvällen. Evenemanget var
mycket populärt och det var nästan svårt för styrelsen att få ut deltagarna när de
måste stänga kl. 12. Några deltagare fortsatte kvällen på Portti där de kunde sitta ännu
några timmar tillsammans.

8.2.8 Oktober
Temasitz: Vårt land 100 år
Eftersom Finland fyllde 100 år i december bestämde sig styrelsen att den andra
temasitzen skulle ha temat Vårt land 100 år. Den ägde rum den 4.10 och sitzutrymmet
var fyllt med blå-vita ballonger, flaggor, serpentiner och dukning. Deltagarna
uppmanades att klä sig så finskt de kunde, och det dök bland annat upp några lakritsar,
Lilla My, President Urho Kekkonen, Uuno Turhapuro, Tuksu och Tom of Finland. Sitzen
blev fullsatt med 60 deltagare och var definitivt en succé. Som sångledare agerade
Vanessa Westerlund och Henrik Ståhl.
Höstmöte
Ett höstmöte ordnades den 10.10 för att gå igenom årsfestens resultat, välja en ny
årsfestmarskalk och för att välja in några nya utskottsmedlemmar. Mötet hölls i ASA
A120 stora auditoriet och hade 24 deltagare.
Herrmiddag: Heroes vs. Villains
Traditionsenligt ordnade nationens damer en herrmiddag åt nationens herrar 19.10.
För att ordna middagen hjälpte 13 damer till med mat, dryck, dekorationer och
program. Damerna träffades för ett möte på Bar Löytö och diskuterade tema och
budget, och delade sedan upp alla uppgifter så att det fanns en grupp med damer för
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varje ansvarsområde, och de grupperna planerade sedan noggrannare de uppgifterna.
Temat för middagen var Heroes vs. Villains, vilket syntes både i dekorationerna,
maten, programmet och herrarnas klädsel. Damerna hade ordnat ett U-format
bankettbord med färggranna servetter och i taket hängde färggranna ballonger och
flaggor med olika hjältars logo på. Damerna hade också ordnat en “Photo booth” med
passande rekvisita och en docka som skulle föreställa en “dam i nöd”. Som fotograf på
evenemanget fungerade Johannes Nystén. Även damerna hade klätt ut sig till bland
annat Catwoman, Harley Quinn och Black Widow, medan männen kom som bland
annat Superman, The Joker, Batman och Mario. Evenemanget hade 34 deltagare,
vilket var ett större deltagande jämfört med flera år tidigare, och herrarna verkade
stortrivas. Ljud- och sång nivån var hög under hela kvällens gång, lika som herrarnas
festhumör. Som sångledare fungerade Gillan Suvisaari och Vanessa Westerlund.
Abi-mässan
Abiturienterna anlände till Åbo lördagen den 28 oktober med en buss som startat i
Lovisa och plockat upp deltagarna på vägen. 38 stycken abiturienter deltog i
evenemanget. Dagen började med en kort introduktion i ASA-huset om Nyländska
Nationen. Hela styrelsen exklusive bortresta Klubbhövding Schubert var på plats. Efter
det vägleddes abiturienterna till Assarin Ullakko där de tillsammans med styrelsen och
en del av hembygdsutskottet åt lunch. Lunchkuponger hade införskaffats och delats
ut.
Efter lunchen följde en rundvandring som drogs av styrelsemedlemmar och
hembygdsutskottsmedlemmar i mindre grupper. Därefter fick abiturienterna lyssna
på presentationer om antingen ekonomi eller humaniora, psykologi och logopedi. En
kaffe-/mingelpaus hölls före andra ämnespasset som bestod av presentationer i
samhällsvetenskaper och juridik eller i naturvetenskaper och teknik. Samtliga
presentationer hölls av både personal och studenter.
Abiturienterna inkvarterades i Omenahotelli dit de eskorterades efter infotillfället. De
hade några timmar fritid förrän de skulle delta i kvällens sitz. Kvällsprogrammet var
lyckat, likaså presentationerna. Många abiturienter kom efteråt och tackade
arrangörerna för ett trevligt evenemang. Nästa morgon åkte deltagarna hem med
buss.
Det kan diskuteras om evenemanget är lönsamt att ordna i fortsättningen om
deltagarantalet fortsätter sjunka som det tenderat. I år var evenemanget lyckat både
ur ett kvantitativ och kvalitativ synvinkel, eftersom den fick bra feedback av deltagarna
och gick inte på förlust.
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8.2.9 November
Kulturevenemang: Vintasting
Kulturminister Emilia Mattsson ordnade som höstens kulturevenemang en Vintasting
på Marlirummet den 1.11. Vintastingen leddes av kurator emerita Marina Stenbäck
och blev fullsatt med 20 deltagare. Deltagarna fick smaka på tre olika röda och tre
olika vita viner. De lärde sig hur man ska se, dofta och smaka på vinet. Evenemanget
var mycket lyckat och fick bra feedback.
Nationernas sitz
Nationerna hade tillsammans invigt kansliet för årets verksamhetsår i Marlirummet i
februari. Under denna tillställning diskuterade respektive nationsöverhuvud fortsatt
samarbete nationer emellan. Ur denna diskussion föddes idé om att väcka en gammal
tradition. Det hade tidigare funnits sitzer där alla nationer deltagit, men det skulle nu
se i en större skala, med en anmälningsgräns på 200 personer. Till detta evenemang
skapades en arbetsgrupp, Nationskommittén, som skulle ansvara för planerandet och
genomförandet av evenemanget. I arbetsgruppen satt nationens Kurator,
Skattmästare, Klubbhövding, Värdinna och PR-chef samt de övriga nationernas
motsvarigheter till dessa poster. Eftersom alla nationer har väldigt många individuella
evenemang i sina verksamhetsplaner, är ett årligt samarbete med alla nationer
individuellt omöjligt. För att motverka detta skapades konceptet med Nationernas
sitz. Tanken var att sitzen skall ordnas på årlig basis för fortsatt samarbete.
Sitzen ordnades under detta verksamhetsår på T-talo 9.11. Efter en lyckad
biljettförsäljning i Gadolinia blev sitzen full med 200 anmälda. Kommittén hade flera
möten för planeringen av sitzen. Alla nationer hade en egen sångledare och de
ansvarade sedan tillsammans för planeringen av programmet under sitzen. De
skapade bland annat en introduktionsvideo som stereotypiserade respektive
nationer, drog lekar och livade upp stämningen. På grund av den stora
deltagarmängden hade sitzen även en ordningsvakt som ansvarade för säkerheten i
lokalen och vid dörren. Sitzen började med en fördrink och fortsatte sedan in i salen.
25 stycken arbetare bestående av styrelser och funktionärer arbetade och serverade
mat och dryck under kvällen. Feedbacken sitzen fick var överväldigande positivt. Åbo
Akademis Studentkår stödde sitzen med projektmedel och den gemensamma kassan
gjorde även en liten vinst som delades mellan nationerna. Festen fortsatte sedan på
Skärgårdsbaren med en efterfest där sitzdeltagarna fick billigare drycker och
inkluderat inträde. Festen var mycket lyckad och nationerna träffades en sista gång
för att diskutera resultatet samt komma överens om att upprätthålla detta koncept.
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GA-balen i Lund
Styrelsen blev inbjuden att delta på Göteborgs Nation i Lunds Gustav II Adolfsbal som
detta år skedde 11.11. Styrelsemedlemmar Kurator Sandström, Skattmästare
Alhopuro och PR-chef Stjernvall representerade på denna fest. Styrelsen hade redan
tidigare umgåtts med Quratelet från Göteborgs nation i Lund på både Göteborgs
nation i Uppsalas vårbal och sin egen årsfest, och var således mycket glada att kunna
ta del av denna bal. På fredagen 10.11 deltog Skattmästare Alhopuro och PR-chef
Stjernvall på deras välkomstmiddag. Kurator Sebastian Sandström anlände först dagen
därpå på grund av jobb. På lördag eftermiddag var det tid för deras motsvarighet till
solennakten: Ordenskapitlet. Sandström, Alhopuro och Stjernvall blev intagna som
riddare till den blåa brigaden vartefter det var dags för cocktail. Banketten började
litet därpå och styrelsemedlemmarna var mycket imponerade över festligheterna.
Göteborgs nation hade ordnat mycket högklassig underhållning och program under
festen. Alla tre satt i A-honnörsbordet tillsammans med professorer och inspektorer
från Lund. Kurator Sandström höll tacktalet framför en enorm publik samtidigt som
han överräckte en gåva. Talet fick rungande applåder och var ett gott avslut på den
fantastiska banketten. Dagen därefter gällde den traditionella lunchen och styrelsen
deltog så länge de kunde innan det var dags att tacka och ta avfärd mot Köpenhamn
och flyget tillbaka till Finland.
Infokväll: Bli Aktiv i Nationen!
Den 21.11 ordnade styrelsen en infokväll på Bryggrestaurang Koulu för att locka nya
medlemmar att bli aktiva i nationen. Först berättade Kurator Sandström allmänt om
styrelse- och funktionärsarbete med några inslag från övriga styrelsemedlemmar, och
sedan berättade respektive styrelsemedlem om sin egen post samt om sitt utskott.
Därefter fick de närvarande berättade vilken post de var intresserade av samt fråga
frågor. Till sist fick de närvarande fritt diskutera med de styrelsemedlemmar vars post
de var intresserade av eller om det var något de undrade i allmänhet om hur det är att
vara aktiv i nationen. Evenemanget hade cirka 20 deltagare och var ett bra sätt att
väcka intresse hos medlemmarna och ge dem en bättre inblick i vad styrelse- och
funktionärsarbete egentligen är. Det gav även en bra inblick åt styrelsemedlemmarna
hur stort intresse det finns för respektive post.
Älggask i Uppsala
Traditionsenligt besökte ett gäng nylänningar vännationen Värmlands Nation i
Uppsala för att ta del av deras Älggask. Sju medlemmar i ledning av Sekreterare
Kortelainen åkte iväg med färja på torsdagen den 23.11 och kom tillbaka på måndagen
den 27.11. De fick dessutom sällskap på båten av de nylänningar som skulle delta i
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Göteborgs Nation i Uppsalas 350-års jubileum. När de anlände i Uppsala på fredag
morgon blev de mötta på tågstationen och eskorterade till nationshuset. Där fick de
frukost och lämna sina väskor under den tiden de gick på en liten rundvandring runt
staden. Efter detta gick de som behövde sovplats med respektive värd från Värmlands
Nations till de lägenheter de skulle få sova i. Efter en välbehövd vila blev nylänningarna
bjudna på en välkomstmiddag i Värmlands Källare, där bland annat kuratelet samt
representanter från Värmlands Nation deltog. På lördagen hade deltagarna fritt
program på dagen och på kvällen var det dags för huvudprogrammet, själva älggasken.
Eftersom två av de som skulle delta hade fått en chans att delta på Göteborgs Nations
350-årsjubileum, deltog endast 6 nylänningar i festligheterna. Alla nylänningar hade
blivit placerade i honnörsbordet tillsammans med de viktigaste medlemmarna i
nationen. Sekreterare Julia Kortelainen höll under kvällen ett hälsningstal och då
överräcktes även gåvorna som var tre snapsglas med finska lejonet på, samt en flaska
Koskenkorva 100. På söndagen kunde de nylänningarna delta i en frukost på
nationshuset och sedan var det fritt program tills de måste åka tillbaka mot Åbo. Resan
var mycket minnesvärd och Värmlands Nation tog emot nylänningarna med enorm
gästfrihet. Detta var den femte gången som Nyländska Nationen deltog i Älggasken.
350-års jubileum hos Göteborgs Nation i Uppsala
Torsdagen 23.11 åkte Skattmästare Alhopuro och PR-chef Stjernvall med båt mot
Uppsala. Detta år hade styrelsen blivit inbjudna till ett extra besök i syfte av Göteborgs
Nations 350-års jubileum. Jubileumsprogrammet var stort och mångsidigt. Det
började med ett spex och middag på fredag kväll. På lördagen började dagen med
besök till graven för stupade göteborgare vartefter man åt till lunch tillsammans med
nationsalumner. Vid detta skede hade även Inspektor Linnea Henriksson med man
samt medlemmarna Sofia Kajander, Gillan Suvisaari och Daiana Pribytkova slagit sig
till följet nylänningar. Även verksamhetsgranskare Lasse Mäki-Hokkonen deltog.
Under lunchen gavs tillfälle att överräcka gåvor. Kurator Sandström tillsammans med
Skattmästare Alhopuro och PR-chef Stjernvall steg upp på scen för att överräcka gåvan
efter ett kort tal av Kurator Sandström. Gåvan som överräcktes var en vägskylt med
texten “Göteborgsstigen”, eftersom Göteborgs Nation gett Nyländska Nationen en
vägskylt med texten “Nylandsgatan” under 80-jubileumet. Gåvan togs emot med
rungande applåder och var en succé. Efter lunchen förberedde sig alla inför
festligheterna. Dessa börjades med ett upprop i Uppsala universitets huvudbyggnad,
vartefter alla förflyttade sig till nationshuset. Banketten hade flera programpunkter
och alla nylänningar trivdes. Efter banketten slog sig det nyländska följet samman och
gick till Värmlands nation för att förena sig med de nylänningar som deltog på
Värmlands nations Älggask. Morgonen därpå ordnades en sillfrukost och
nylänningarna tog hjärtligt avsked av sina göteborgska vänner.
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Årsmöte
Den 27.11 ordnades det stadgeenliga årsmötet i stora auditoriet i ASA. På mötet fanns
45 närvarande. På mötet valdes den nya styrelsen samt övriga funktionärsposter. Alla
poster blev fyllda och det blev till och med val om både Prokurator-posten samt
Kulturminister-posten. Nationen fastställde även summan för kommande års
medlemsavgifter.

8.2.10 December
Fan- och fackeltåg
På självständighetsdagen 6.12 deltog Nyländska Nationen traditionsenligt i fan- och
fackeltåget. Som fanbärare agerade Johnny Graeffe och som fanvakter agerade Anni
Rönnberg och Jessica Jokinen.
Självständighetsbal hos Nylands Nation
På Finlands 100-års jubileum den 6.12 deltog fem nylänningar på Nylands Nations
självständighetsbal i Helsingfors. Festen var väldigt fin och nationshuset
presenterades i blåvita ljus. Festen fortsatte efter banketten på den nyländska
klubben. Alla nylänningar trivdes under denna afton av Finlands historia.
Julgasque
Den 8.12 ordnade nationen sitt sista evenemang för verksamhetsåret 2017.
Föregående år hade styrelsen valt att kombinera den traditionsenliga Slaktgasquen
med den obligatoriska Julfesten till en gemensam Julgasque. Eftersom detta
evenemang var mycket populärt och styrelsen ansåg att detta koncept var väldigt
lyckat, bestämde de sig att göra på samma sätt även detta år. Så en Julgasque
ordnades på Skärgårdsbaren med 69 deltagare och som sångledare agerade Henrik
Ståhl och Gillan Suvisaari. Under kvällens gång gratulerade Kurator Sandström den
nyinvalda styrelsen och de höll sedan en programpunkt. Kurator Sandström höll även
ett tal för att tacka den avgående styrelsen och nationsmedlemmarna för det gångna
året. Som årets svin utnämndes Michael Ekebom och slaktritualen skedde i kvällens
slutdel.

8.3 Funktionärernas rapport
Enligt Arbetsordningen ska de flesta funktionärer och sammankallare för utskotten
och kommittéerna avlägga en skriftlig rapport till verksamhetsberättelsen. Texterna
finns även bifogade i slutet av verksamhetsberättelsen (se Bilaga 1-11).
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8.3.1 Arkivariens rapport
Under verksamhetsåret 2017 har jag besökt arkivet och fört alla viktiga papper som
t.ex. protokoll och bokslut från år 2016. Jag har inte noterat några problem i
arkiveringen. Som arkivarie har jag även följt med verksamheten genom att delta i
evenemang och på nationsmöten.
Emilia Mattsson, Arkivarie 2017

8.3.2 Kulturministerns rapport
Under våren gjordes ett försök med att göra ett gemensamt teaterbesök till Åbo
svenska teater. Vi skulle se på föreställningen ”Pleppo TVÅ - Vi mårar åpå”. Tyvärr
avbokades besöket på grund av bristande intresse. Under våren gavs även NNmedlemmar möjligheten att gå på stand-up föreställningen ”En skam för Sverige 2” till
ett reducerat pris. Eftersom man inte behövde anmäla sitt intresse för nationen, finns
det tyvärr inte någon information om hur många som utnyttjade detta pris. Under
hösten ordnades sedan en lyckad vintasting som blev slutsåld med 20 deltagare.
Jag anser att året som kulturminister till mestadels gick bra även om jag kunde ha
försökt ordna flera evenemang. Men det var inte alltid lätt att hitta tillräckligt med
deltagare och få ett tillräckligt lågt deltagarpris. En förbättring för framtiden kunde
vara att ha en ansvarsperson i styrelsen, så man vet vem man ska kontakta som
kulturminister. Det skulle bli lättare att koordinera evenemang på det viset.
Tack för mig! Hoppas det ordnas många intressanta kulturevenemang i framtiden.
Emilia Mattsson, kulturminister 2017

8.3.3 Idrottsministerns rapport
Under verksamhetsåret 2017 ordnades det två idrottsevenemang på våren och två på
hösten. På våren ordnades slalom och pulkaåkning 9.2 i Hirvensalon Hiihtokeskus med
after-ski på Marlirummet och 11.4. ordnades kuplafutis på Kuppis konstgräsplan. På
hösten ordnades en möjlighet att delta i kuplafutisturneringen som Båltsit ordnade
för studerande 3.10, men detta evenemang inhiberades tyvärr på grund av för litet
intresse. Dessutom ordnades bowling 15.11 i Aninkaisten Keilahalli med en
nationskväll efteråt på Marlirummet.
Emma Vihervaara, Idrottsminister
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8.3.4 Hembygdsutskottets rapport
Hembygssutskottet har i år bestått av sammankallare Prokurator Rönnberg och
medlemmar Jesse Nurminen, Henrik Ståhl och Richard Backman. Hembygdsutskottets
uppgifter har tidvis brukat variera, men till dess huvudsakliga uppgift har det hört att
hjälpa till med ordnandet av Abimässan och Sommarträffen. Utskottet hade ett
inofficiellt möte, på grund av dess storlek kunde medlemmarna lätt hålla kontakten
med prokurator via en Facebook-grupp.
Hembygdsutskottet har varit till stor hjälp i ordnandet av såväl Abimässan som vid
presentationstillfällen i skolor inom Nyland. I samband med den kommande
Abimässan hade utskottet och ett antal frivilliga personer rest runtomkring i Nyland
och berättat för abiturienterna om Åbo Akademi, NN vid Åbo Akademi r.f. och själva
evenemanget Abimässan. Under själva Abimässan hjälpte utskottets medlemmar till,
vilket bidrog till att evenemanget blev lyckat.
Vid ordnandet av Sommarträffen behövdes inte Hembygdsutskottets aktiva hjälp,
eftersom platsen för evenemanget redan hittades tidigt i början av året och styrelsen
skötte resten av de praktiska arrangemangen.
Anni Rönnberg, Prokurator
Sammankallare för Hembygdsutskottet.

8.3.5 Samkvämsutskottets rapport
Nationens samkvämsutskott har under året varit till stor hjälp vid nationens fester och
evenemang. Samkvämet har bestått av tolv medlemmar inklusive Värdinna Anna
Oksanen och Klubbhövding Patrick Schubert. Följande personer har ingått i utskottet:
Richard Backman, Gillan Suvisaari, Diana Pribytkova, Mathilda Jäderholm, Klara Fält,
Emma Lundström, Jessica Jokinen, Angelica Holmberg och Eva Krolla. Rebecka Hannén
skulle även vara med men hon avgick redan i början av januari på grund av flytt från
Åbo. Största delen av medlemmarna i utskottet har jobbat aktivt och bidragit med
stort engagemang vilket lett till att festerna löpt smidigt. Samkvämet har bl.a. ställt i
ordning, serverat, städat och hjälpt till med maten.
Samkvämsutskottets informationskanal har huvudsakligen varit en Facebook grupp,
men i vissa fall har även whatsapp använts. Där har alla medlemmar svarat på
meddelanden från både Värdinnan och Klubbhövdingen. Kommunikationen har
fungerat väl och alla medlemmar har meddelat genast ifall de haft möjlighet att ställa
upp för en sitz eller inte.
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De evenemang som har ordnats under året där Samkvämsutskottet har jobbat är:
- Mardi Gras temasitz: Samkvämet hjälpte till med dukning, servering och
matlagning, samt städningen efteråt.
- Årsfestsveckans fredagssitz: Samkvämet jobbade till största delen ensam och
möjliggjorde att både Värdinnan och Klubbhövdingen kunde sitza och umgås med
nationens utländska gäster.
- Dammiddagen: Ordnades av nationens herrar samt klubbhövding, varav vissa var
medlemmar av samkvämsutskottet. Kvällen blev riktigt kul då nationens damer fick
delta i photoshoot och ställa sig på catwalk.
- Vårt Land 100 år sitz: Samkvämet hjälpte till med dukning, servering och städning
och alla jobbade aktivt tillsammans med Värdinnan och Klubbhövdingen och kvällen
blev riktigt lyckad. Programutskottet hade dekorerat lokalen extra fint inför sitzen,
samt ordnade roligt program under kvällen.
- Gulisintagning: Samtliga medlemmar deltog på nationens gulisintagning på
funktionärspunkten.
- ABI-middag: Samkvämet jobbade tillsammans med en del av styrelsen, så att de
andra från styrelsen kunde delta i sitzen. Detta var utan tvekan årets rörigaste sitz, så
ett extra tack till alla som hjälpte till.
- Herrmiddagen: Ordnades av Nationens damer, där även medlemmar från
samkvämet aktiverade sig i både planeringen och under själva sitzen.
Anna Oksanen, Värdinna
Sammankallare för Samkvämsutskottet

Patrick Schubert, Klubbhövding
Sammankallare för Samkvämsutskottet

8.3.6 Programutskottets rapport
Utskottets uppgift är att ordna program på fester samt ordna sammankomster för
nationens medlemmar.
(NN vid Åbo Akademi r.f. Arbetsordning §14)
Programutskottet har under verksamhetsår 2017 bestått av sammankallare
Sekreterare Kortelainen och medlemmar Nicole Nousiainen, Jockum Törnqvist, Ronja
Horsma, Jennica Nieminen, Topias Mannisto och Noel Forsén. Även Rebecca Hannén
blev invald på årsmötet 2016 men hon avsade sig platsen redan i början av januari på
grund av flytt från Åbo.
Programutskottet hade sitt första möte 17.1 i grupprummet som finns i Åbo Akademis
bibliotek Boktornet och började planera redan då sin verksamhet. Mest diskuterades
då program för Funktionärssitzen som ägde rum 20.1, men även allmänt om idéer för
sitzteman och program för det kommande året. Det var då idén för Mardi Gras temat
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uppkom, och eftersom styrelsen även gillade det blev det temat för den första
temasitzen.
På följande möte den 8.2 i ASA:s grupprum för studerande deltog även Idrottsminister
Emma Vihervaara och Kulturminister Emilia Mattsson, eftersom jag då presenterade
verksamhetsplanen för de närvarande. Då planerades även programmen för Mardi
Gras sitzen som hölls 23.2, som blev en stafettlek med Mardi Gras halsband och en
limbotävling, som båda var omtyckta av sitzdeltagarna.
Den 6.4 ordnades det dammiddag och utskottets herrar var aktivt med och ordna den.
På hösten deltog även några från utskottet i gulisintagningens funktionärspunkt samt
gulissitz.
Den 11.9 var det igen dags för ett möte och det skedde på Specialföreningskansliet i
Kåren. Då diskuterades höstens program och vi bollade lite ideér för både tema och
program för kommande sitzar samt herrmiddag (dock först efter att utskottets herrar
avlägsnat sig). Då uppstod bland annat idéerna för en temasitz med Finland 100 tema
och en herrmiddag med tema Superheroes (blev senare till Superheroes vs Villains).
Följande möte tog rum 28.9 i ASA:s grupprum för studerande för att planera program
för den kommande temasitzen Vårt land 100 som ordnades 4.10. Programmen blev
en “frozen t-shirt” lek samt en frågesport med Finland relaterade frågor. Utskottets
damer var alla aktivt med och ordna Superheroes vs. Villains herrmiddagen som ägde
rum den 19.10. Till de resterande programmen behövdes inte programutskottets
hjälp, men många av utskottets medlemmar deltog ändå aktivt i dessa evenemang
som deltagare.
Största delen av kommunikationen skedde via en gemensam Facebooksida samt en
Facebook-gruppchatt. Jag som utskottets sammankallare satte regelbundet upp
aktuellt information om kommande evenemang på Facebooksidan och bokade in
passliga mötestider. Utskottet hade alltid ett möte cirka en vecka för ett evenemang
de skulle hjälpa på, så att man hade god tid på sig att skaffa eventuell rekvisita.
Utskottsdeltagarna var aktivt med och dra evenemangen på sitzarna, det delades
oftast upp så att alla som deltog i sitzen hjälpte till med åtminstone ena programmet.
De har även under årets gång aktivt kommit på nya och roliga idéer för teman och
lekar, och dessa har tagits väl emot av sitzdeltagarna. Utskottet hjälpte mig även vid
behov att både göra samt hänga upp dekorationerna för sitzarna. Även om utskottet
inte var lika stort som tidigare år har det inte påverkat kvalitén på dess verksamhet,
eftersom alla i utskottet var aktiva och engagerade i sina uppdrag.
Julia Kortelainen, Sekreterare
Sammankallare för Programutskottet
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8.3.7 PR-utskottets rapport
År 2017 bestod PR-utskottet av sammankallare PR-chef Stjernvall och medlemmar
Vanessa Westerlund, Gillan Suvisaari, Gillan Suvisaari, Nikolai Abrahamsson, Michael
Ekebom, Jesse Nurminen och Henrik Ståhl. Rebecka Hannén skulle även vara med men
hon avgick redan i början av januari på grund av flytt från Åbo. Även Catherine
Rantanen har bidragit aktivt till PR-utskottet genom att skriva texter till NyläNNingen,
även om hon inte var officiell medlem.
PR-utskottet hade fyra möten några veckor innan det respektive numret publicerades.
Under möten planerades tidningarnas tema och innehåll. På möten diskuterades det
även blogginlägg. Frånvarande utskottsmedlemmar diskuterade skilt med PR-chefen
om deras inlägg till bloggen och tidningen. Diskussionerna tog plats oftast via en
Facebook-grupp och WhatsApp. Största delen av kommunikationen skedde i början
via Facebookgruppen. I gruppen bestämdes mötestillfällen, det diskuterades idéer till
tidningen och bloggeNN utanför möten. Kommunikationen fungerade bra.
Utskottet gav ut fyra nummer av NyläNNingen samt även uppdaterade Nyländska
Nationens blogg med 13 inlägg under året. Ekonomiska utgifter begränsades under
året till tryck- och postkostnader för Nylänningen. Verksamheten har på det stora hela
löpt bra, dock skulle det vara bra att engagera utskottet mera i bloggeNN då det varit
samma problem som förra året att endast en handfull medlemmar skrivit majoriteten
av inläggen på bloggen. Möjligtvis kunde det vara en idé att utse en bloggansvarig eller
dylikt i framtiden.
Sebastian Stjernvall, PR-chef
Sammankallare för PR-utskottet

8.3.8 Layoutgruppens rapport
Layoutgruppenbestod år 2017 av sammankallare PR-chef Stjernvall och medlemmar
Henrik Ståhl, Miranda Geust och Jesse Nurminen.
Layoutgruppen hade inga skilda möten under året, men sammankallades främst för
korrekturläsning och för att ge tips på att hur layouta tidningen. Utskottet hade även
en Facebookgrupp. Huvudsakligen har PR-chefen själv skött layoutandet med
undantag av enstaka uppslag i tidningen som layoutats av Henrik Ståhl (PR-chef 2016).
Sebastian Stjernvall, PR-chef
Sammankallare för Layout-utskottet
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8.3.9 Årsfestmarskalkens rapport
Inledning
Årsfesten blev väldigt lyckad och gästantalet var större än förväntat, på grund av även
om Jubileumsårsfesten som hade firats året innan. Gästantalet var så stort som 138.
Årsfestplanerandet fick en liten stöt då en av de två valda marskalkarna måste lämna
sin post, men det stoppade inte marskalken, den duktiga årsfestkommittén samt
några hjälpsamma NN:are att föra planerandet till slut.
Årsfestmarskalk
Gillan Suvisaari och Sofia Lindevall valdes som årsfestmarskalkar för verksamhetsåret
2017 under höstmötet 2016. Det valdes två marskalkar eftersom Suvisaari och
Lindevall skulle ha mycket studier samtidigt som arbetet inför årsfesten skulle ske.
Sofia Lindevall var dock tvungen att lämna sin post som marskalk på grund av
personliga orsaker i början av året 2017. Sofia Lindevall valde ändå att vara del av
årsfestkommittén och hade således en mindre roll istället. Planeringen av årsfesten
fick en liten stöt på grund av detta, men Gillan Suvisaari fortsatte arbetet som
marskalk tillsammans med ÅFK.
Årsfestkommittén
Till årsfestkommittén 2017 hörde Miika Alhopuro (skattmästare), Patrick Schubert
(klubbhövdning), Anna Oksanen (värdinna), Anna Nyberg, Amanda Grönroos, Melissa
Jipp, Sebastian Björklund och Sofia Lindevall. Årsfestkommitténs medlemmar var
väldigt duktiga på att söka sponsring samt sköta små men viktiga ärenden inför
årsfesten. Tack vare årsfestkommittén blev årsfesten 2017 väldigt lyckad.
Årsfestveckan
Årsfestveckan inleddes måndagen den 13.3 med att alla NNs medlemmar kunde
besöka badhuset Caribia till ett billigare pris under hela årsfestveckan.
Tisdagen den 14.3 ordnade ÅFK ett Escape Room evenemang. Evenemanget var
väldigt populärt och omtyckt.
Onsdagen den 15.3 ordnade ÅFK tillsammans med The Monkey nattklubben en
drinkskolning. Deltagarna hade fått pröva på att stå bakom bardisken och The
Monkeys restaurangchef visade hur man gör exotiska drinkar.
Torsdagen den 16.3 hade styrelsen nationskväll på Marli rummet. Flera spel spelades
under kvällen och deltagarna fick värma upp inför årsfesthelgen.
På fredagen den 17.3 anlände de första gästerna till Åbo. Det ordnades en lunch på
Kåren och rundvandring runt Åbo Akademi-kvarteren. På kvällen ordnades
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Fredagssitzen för utländska gäster, deras värdar, styrelsen samt ÅFK. De utländska
gästerna bestod av Göteborgs Nation i Uppsalas Kuratel, bibliotekarie och
klubbverkare, Göteborgs Nation i Lunds kuratel samt 4 representanter från Concordia
i Bern.
Årsfesten
Årsfesten ordnades den 18.3.2017 på Restaurang Kåren. Årsfesten inleddes med
Solenn Akt i Argentinasalen, där flera föreningar överlämnade sina hälsningar åt NN.
Solenn akten efterföljdes av cocktail i Kårens övre våning. På årsfesten deltog 138
gäster vilket var ett väldigt bra antal deltagare efter en Jubileumsårsfest. Årsfesten
hade en väldigt strikt budgetplan och trots det så fick gästerna delta av en innehållsrik
och fin årsfestkväll.
Som sångledare fungerade Marina Stenbäck och Alexander West, som båda är erfarna
sångledare hos Nyländska Nationen. Sångledarna underhöll årsfestgästerna med
inledande sångprogram samt roliga åsnebryggor innan snapsvisorna under kvällen.
Under årsfesten fick gästerna även njuta av ett vackert sånguppträdande av Jessica
Jokinen och Klara Fält, som spelade piano. De hade valt att tre sånger med ett glatt
och somrigt tema som passade in i årsfestveckans tema, det vill säga Karibien.
Icca Krook fungerade som årsfests talare och höll ett roligt tal för gästerna. Icca Krook
har varit aktiv inom NN och tidigare även fungerat som årsfestmarskalk. Även Kurator
Sebastian Sandström, Klubbhövding Patrick Schubert och Inspektor Linnea Henriksson
höll tal. Talet till nylänningen var en succé och hölls av Vanessa Westerlund. Tacktalet
hölls av Göteborgs Nation i Lunds förste Kurator Truls Nörgaard Grytli.
Maten och serveringen ordnades av Kåren och menyn bestod av ingefäragravad lax
med tahini-yoghurtsås på salladsbädd som förrätt, som huvudrätt Fillet Mignon med
portvinssås, potatisterrin och säsongens grönsaker och som efterrätt Citron posset.
Efter årsfesten hölls Nachspiel på Borgen. Sillfrukosten hölls på Tarmon Talo. Bandet
Atomic Waste spelade under sillfrukosten och styrelsens såg till att det fanns gott om
mat och dryck på plats, och att det spelades festmusik mellan Atomic Wastes
spelningar. The Monkey stod för ljudsystemet under sillfrukosten.
Tyvärr så gick årsfestens huvudsponsor The Monkey i konkurs strax efter årsfesten så
det ekonomiska stödet som hade räknats med i budgeten från The Monkey uteblev.
Därför blev årsfestens ekonomiska resultat -317,14 €.
Avslutning
Jag vill tacka alla som var med och jobbade för årsfesten samt alla härliga gäster. Trots
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att årsfestplaneringen fick en käpp i hjulet då två marskalkar blev en, så lyckades vi
ordna en fin och lyckad årsfest.
Gillan Suvisaari, Årsfestmarskalk

7.3.10 Arbetsordningskommitténs rapport
En arbetsordningskommitté tillsattes på höstmötet 4.10.2016 för att uppdatera
nationens arbetsordning. Kommittén skulle presentera ett förslag på en uppdaterad
arbetsordning senast 4.3.2017. Kommittén bestod av Vanessa Westerlund
(ordförande), Michael Ekebom, Andreas Johansson, Jesse Nurminen och Henrik Ståhl.
Under ett extra nationsmöte 26.1.2017 behandlades kommitténs uppdateringsförslag
för första gången. Mötet gjorde vissa ändringar i förslaget. Därefter godkändes
förslaget enhälligt med ändringar.
Andra behandlingen av arbetsordningen skedde under revisionsmötet 22.2.2017.
Mötet godkände enhälligt förslaget och beslöt att den reviderade arbetsordningen
skulle träda i kraft 1.1.2018.
Som helhet bevarades arbetsordningens struktur, trots att uppdateringar gjordes
genomgående. Värt att lyfta fram är tillägget om ett ekonomiutskott som inte funnits
förut. En annan punkt som skiljer sig från tidigare är att medlemstidningen
NyläNNingen endast behöver utkomma 2 gånger per år (och inte 4). Dessa aspekter
väckte mycket diskussion både innan och under processen. Övriga uppdateringar
gjordes främst kring styrelsens uppgifter och till viss mån gällande övriga funktionärer.
Kommunikationen mellan kommittémedlemmarna skedde främst via en grupp på
Facebook, därtill ordnades några möten.
De senaste åren inom nationen har varit händelserika och därmed behövdes en
uppdatering av arbetsordningen för att den skulle hänga med i tiden. Jag vill rikta ett
stort tack till alla som varit delaktiga i processen. Jag hoppas den uppdaterade
arbetsordningen kommer att vara nationen till gagn och jag ber om ursäkt för
eventuella inkonsekvenser.
Vanessa Westerlund
sammankallare för Arbetsordningskommittén

8.3.11 Alumni-initiativets arbetsgrupps rapport
Under vårmötet den 18.4.2017 bilades en arbetsgrupp i syfte att skapa samhörighet
mellan utexaminerade alumner. Som ordförande för arbetsgruppen fungerar Kurator
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Sandström och övriga medlemmar var Johannes Nystén och Marina Stenbäck.
Medverkande i arbetsgruppens arbete var även Vanessa Westerlund och Andreas
Johansson.
NN har ingen officiell, öppen alumnverksamhet och arbetsgruppen instiftades för att
återinföra NN i gamla, utexaminerade nylänningars liv. Styrelsen skall stöda denna
form av verksamhet, men dessa träffar initieras av alumner, t.ex. gamla nylänningar
av olika ålder träffas på en pub i Borgå för att minnas studielivet och dela historier.
Det skulle även utkomma ett informationsmejl om året som innehåller information
om vad NN gör just nu. Arbetsgruppen etablerades och har diskuterat på sociala
medier. Som ett första mål skulle vara att ordna en alumnlunch i Åbo. Arbetsgruppen
konstaterade att det inte är genomförbart på 2017 sida och detta sköts upp till 2018.
Arbetsgruppen informerar om uppdateringar på ett kommande nationsmöte.
Sebastian Sandström, Kurator
sammankallare för Alumninitiativets arbetsgrupp

8.4 Samarbetspartners
Ännu i början av verksamhetsåret 2017 var Nyländska Nationens samarbetspartner
nattklubben The Monkey. I början av året skrev styrelsen under ett mycket
fördelaktigt kontrakt med dem, som lovade bland annat 500€ sponsor till nationen
och progressivt ökande intäkter i samband med evenemang. Dessvärre kom aldrig den
nya avtalsmodellen i bruk eftersom The Monkey gick i konkurs. Detta var ett stort
budgeteringsproblem och nationen förlorade stora pengar i och med konkursen. Så
fort styrelsen fick höra om detta började styrelsen söka efter andra alternativ. Kurator
Sebastian Sandström tog kontakt både med nattklubben Venus och baren
Skärgårdsbaren och fick två avtalsalternativ. Styrelsen konstaterade att avtalet Venus
erbjöd endast hade bundit nationen till vissa skyldigheter men förmånerna hade inte
kompenserat detta och styrelsen valde således Skärgårdsbaren till sin nya
samarbetspartner. Under sommaren och hösten träffades båda parter och
diskuterade avtalsvillkor och ett kontrakt skrevs under 20.11. Innan detta datum hade
nationen hunnit ordna flera evenemang hos dem och således bevisat sitt värde.
Avtalet är i kort ett utbyte på monetärt marknadsföringsunderstöd mot
marknadsföring och ordnandet av evenemang. (Se bilaga 12 för kontraktet i sin
helhet).
Nationen har varit väldigt nöjd över samarbetet med Skärgårdsbaren hittills och
avtalet har fungerat väl för båda parterna från början. Styrelsen hoppas att den
kommande styrelsen uppskattar detta kontrakt och värnar om det, eftersom det lär
bli mer och mer värdefullt när Skärgårdsbarens verksamhet växer. Dessutom har
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Skärgårdsbaren inte varit villiga att skriva kontrakt med nästan någon annan förening,
så nationen har således en bra ställning vid bokning av evenemangsdatum.

9. Representation
Nationen har under verksamhetsåret representerats i följande sammanhang:
Åbo Akademis Studentkårs 98-års årsfest

Patrick Schubert

Åbo Kåravdelnings 10-års jubileum (endast Solenn akt)

Anni Rönnberg

Åbolands Nations 40-års jubileum

Julia Kortelainen
Miika Alhopuro

Österbottniska Nationens 91-års jubileum

Miika Alhopuro
Sebastian Stjernvall

Åländska Studentlagets 84-års årsfest

Tanja Holm

Östra Finlands nations 50-års jubileum

Julia Kortelainen

Nylands Nations 375-års årsfest

Sebastian Sandström
Sebastian Stjernvall

Självständighetsbal hos Nylands Nation

Sebastian Sandström
Anna Oksanen
Miika Alhopuro
Emma Lundström
Henrik Ståhl
Sebastian Sandström
Anna Oksanen
Sebastian Stjernvall
Emma Lundström
Gillan Suvisaari
Daiana Pribytkova
Ingrid Karppi
Henrik Ståhl
Nikolai Abrahamsson

Vårbal, Göteborgs nation i Uppsala
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Andreas Johansson
Vanessa Westerlund
Tobias Wessberg
Richard Backman
Lisa Forss
Elsi Haaparinne
Catherine Rantanen
Marina Stenbäck
Topias Mannisto
350-års jubileum, Göteborgs nation i Uppsala

Sebastian Sandström
Miika Alhopuro
Sebastian Stjernvall
Linnéa Henriksson
Lasse Mäki-Hokkonen
Gillan Suvisaari
Daiana Pribytkova

GA-balen, Göteborgs nation i Lund

Sebastian Sandström
Miika Alhopuro
Sebastian Stjernvall

Älggask, Värmlands nation i Uppsala

Julia Kortelainen
Henrik Ståhl
Harri Valo
Michael Ekebom
Felix Räykkylä
Eva Krolla

Humanistiska Föreningens 90-års jubileum (solennakt)

Sebastian Sandström
Patrick Schubert

Merkantila Klubbens 89-års årsfest

Anna Oksanen

Kemistklubbens 94-års årsfest

Julia Kortelainen

SF-klubbens 92-års årsfest

Miika Alhopuro
Patrick Schubert
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10. Mottagare av utmärkelser
Under Årsfesten utdelas utmärkelser till framstående personer som jobbat nationen
till fromma. Nationens högsta förtjänsttecken Åran och Kurator Björn Halenius
kamratskapspris utses av Stipendiekommittén. Gulnäbbsstipendiet utses av
Valkommittén. Följande personer emottog utmärkelser på Årsfesten:
Nationens Åra

Vanessa Westerlund

Kurator Björn Halenius kamratskapspris

Peter af Hällström

Gulnäbbsstipendiet

Klara Fält

11. Avslutning
Detta har varit ett mycket aktivt och framåtblickande år för nationen. Styrelsen har
lyckats hålla fast vid de verksamhetssätt som fungerat bra, men också utvecklat nya
traditioner och ny verksamhet. Med blickarna framåt verkställdes många nya tankar
och idéer. Kontakten med våra vännationer och -föreningar har vuxit starkare och
lämnat ett klart spår efter sig. Nya traditioner har skapats både hemma och
utomlands. Nya kontakter till näringslivet har också skapats i och med en ny
samarbetspartner, och nya nationsvaror har producerats. Förnyandet av
arbetsordningen godkändes och det nya ekonomiutskottet kommer således att
påbörja sin verksamhet i januari 2018. Nationen har uppdaterat hemsidan, och
nationens synlighet på de sociala medierna har fortsättningsvis vuxit. Alla evenemang
som har ordnats under året har varit mycket populära och lyckade. En påbörjad
alumnverksamhet innebär en förstärkt identitet och koppling till NN långt efter att
studierna avslutats. Det är vår önskan, i och med ett gott år, att de nya medlemmarna
som har värvats under året förhoppningsvis kommer att stanna i nationen länge och
fortsätta utveckla dess verksamhet och således fortsätta sprida Kärlek över
Fakultetsgränserna.
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_____________________________
Sebastian Sandström, Kurator 2017

______________________________
Anni Rönnberg, Prokurator 2017

_____________________________
Julia Kortelainen, Sekreterare 2017

______________________________
Miika Alhopuro, Skattmästare 2017

_____________________________
Patrick Schubert, Klubbhövding 2017

______________________________
Anna Oksanen, Värdinna 2017

_____________________________
Sebastian Stjernvall, PR-chef 2017
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8.3.1 Arkivariens rapport
Under verksamhetsåret 2017 har jag besökt arkivet och fört alla viktiga papper som
t.ex. protokoll och bokslut från år 2016. Jag har inte noterat några problem i
arkiveringen. Som arkivarie har jag även följt med verksamheten genom att delta i
evenemang och på nationsmöten.

_________________________
Emilia Mattsson, Arkivarie
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8.3.2 Kulturministerns rapport
Under våren gjordes ett försök med att göra ett gemensamt teaterbesök till Åbo
svenska teater. Vi skulle se på föreställningen ”Pleppo TVÅ - Vi mårar åpå”. Tyvärr
avbokades besöket på grund av bristande intresse. Under våren gavs även NNmedlemmar möjligheten att gå på stand-up föreställningen ”En skam för Sverige 2” till
ett reducerat pris. Eftersom man inte behövde anmäla sitt intresse för nationen, finns
det tyvärr inte någon information om hur många som utnyttjade detta pris. Under
hösten ordnades sedan en lyckad vintasting som blev slutsåld med 20 deltagare.
Jag anser att året som kulturminister till mestadels gick bra även om jag kunde ha
försökt ordna flera evenemang. Men det var inte alltid lätt att hitta tillräckligt med
deltagare och få ett tillräckligt lågt deltagarpris. En förbättring för framtiden kunde
vara att ha en ansvarsperson i styrelsen, så man vet vem man ska kontakta som
kulturminister. Det skulle bli lättare att koordinera evenemang på det viset.
Tack för mig! Hoppas det ordnas många intressanta kulturevenemang i framtiden

__________________________
Emilia Mattsson, Kulturminister
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8.3.3 Idrottsministerns rapport
Under verksamhetsåret 2017 ordnades det två idrottsevenemang på våren och två på
hösten. På våren ordnades slalom och pulkaåkning 9.2 i Hirvensalon Hiihtokeskus med
after-ski på Marlirummet och 11.4. ordnades kuplafutis på Kuppis konstgräsplan. På
hösten ordnades en möjlighet att delta i kuplafutisturneringen som Båltsit ordnade
för studerande 3.10, men detta evenemang inhiberades tyvärr på grund av för litet
intresse. Dessutom ordnades bowling 15.11 i Aninkaisten Keilahalli med en
nationskväll efteråt på Marlirummet.

____________________________
Emma Vihervaara, Idrottsminister

52

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

Bilaga 4 Hembygdsutskottets rapport

7.3.4 Hembygdsutskottets rapport
Hembygssutskottet har i år bestått av sammankallare Prokurator Rönnberg och
medlemmar Jesse Nurminen, Henrik Ståhl och Richard Backman. Hembygdsutskottets
uppgifter har tidvis brukat variera, men till dess huvudsakliga uppgift har det hört att
hjälpa till med ordnandet av Abimässan och Sommarträffen. Utskottet hade ett
inofficiellt möte, på grund av dess storlek kunde medlemmarna lätt hålla kontakten
med prokurator via facebookgrupp.
Hembygdsutskottet har varit till stor hjälp i ordnandet av såväl Abimässan som vid
presentationstillfällen i skolor inom Nyland. I samband med den kommande
Abimässan hade utskottet och ett antal frivilliga personer rest runtomkring i Nyland
och berättat för abiturienterna om Åbo Akademi, NN vid Åbo Akademi r.f. och själva
evenemanget Abimässan. Under själva Abimässan hjälpte utskottets medlemmar till,
vilket bidrog till att evenemanget blev lyckat.
Vid ordnandet av Sommarträffen behövdes inte Hembygdsutskottets aktiva hjälp,
eftersom platsen för evenemanget redan hittades tidigt i början av året och styrelsen
skötte resten av de praktiska arrangemangen.

___________________________
Anni Rönnberg, Prokurator
Sammankallare för Hembygdsutskottet.
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7.3.5 Samkvämsutskottets rapport
Nationens samkvämsutskott har under året varit verksamma och till hjälp vid
nationens fester och evenemang. Samkvämet har bestått av tolv medlemmar inklusive
Värdinna Anna Oksanen och Klubbhövding Patrick Schubert. Följande personer har
ingått i utskottet: Richard Backman, Gillan Suvisaari, Diana Pribytkova, Mathilda
Jäderholm, Klara Fält, Emma Lundström, Jessica Jokinen, Angelica Holmberg och Eva
Krolla. Rebecka Hannén skulle även vara med men hon avgick redan i början av januari
på grund av flytt från Åbo. Största delen av medlemmarna i utskottet har jobbat aktivt
och bidragit med stort engagemang vilket lett till att festerna löpt smidigt. Samkvämet
har bl.a. ställt i ordning, serverat, städat och hjälpt till med maten.
Samkvämsutskottets informationskanal har huvudsakligen varit en Facebook grupp,
men i vissa fall har även Whatsapp använts. Där har alla medlemmar svarat på
meddelanden från både Värdinnan och Klubbhövdingen. Kommunikationen har
fungerat väl och alla medlemmar har meddelat genast ifall de haft möjlighet att ställa
upp för en sitz eller inte.
De evenemang som har ordnats under året där Samkvämsutskottet har jobbat är:
- Mardi Gras temasitz: Samkvämet hjälpte till med dukning, servering och
matlagning, samt städningen efteråt.
- Årsfestsveckans fredagssitz: Samkvämet jobbade till största delen ensam och
möjliggjorde att både Värdinnan och Klubbhövdingen kunde sitza och umgås med
nationens utländska gäster.
- Dammiddagen: Ordnades av nationens herrar samt klubbhövding, varav vissa var
medlemmar av samkvämsutskottet. Kvällen blev riktigt kul då nationens damer fick
delta i photoshoot och ställa sig på catwalk.
- Vårt Land 100 år sitz: Samkvämet hjälpte till med dukning, servering och städning
och alla jobbade aktivt tillsammans med Värdinnan och Klubbhövdingen och kvällen
blev riktigt lyckad. Programutskottet hade dekorerat lokalen extra fint inför sitzen,
samt ordnade roligt program under kvällen.
- Gulisintagning: Samtliga medlemmar deltog på nationens gulisintagning på
funktionärspunkten.
- ABI-middag: Samkvämet jobbade tillsammans med en del av styrelsen, så att de
andra från styrelsen kunde delta i sitzen. Detta var utan tvekan årets rörigaste sitz, så
ett extra tack till alla som hjälpte till.
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- Herrmiddagen: Ordnades av Nationens damer, där även medlemmar från
samkvämet aktiverade sig i både planeringen och under själva sitzen.

______________________________

_______________________________

Anna Oksanen, Värdinna

Patrick Schubert, Klubbhövding

Sammankallare för Samkvämsutskottet

Sammankallare för Samkvämsutskottet
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8.3.6 Programutskottets rapport
Utskottets uppgift är att ordna program på fester samt ordna sammankomster för
nationens medlemmar.
(NN vid Åbo Akademi r.f. Arbetsordning §14)
Programutskottet har under verksamhetsår 2018 bestått av sammankallare
Sekreterare Kortelainen och medlemmar Nicole Nousiainen, Jockum Törnqvist, Ronja
Horsma, Jennica Nieminen, Topias Mannisto och Noel Forsén. Även Rebecca Hannén
blev invald på årsmötet 2016 men hon avsade sig platsen redan i början av januari på
grund av flytt från Åbo.
Programutskottet hade sitt första möte 17.1 i grupprummet som finns i Åbo Akademis
bibliotek Boktornet och började planera redan då sin verksamhet. Mest diskuterades
då program för Funktionärssitzen som ägde rum 20.1, men även allmänt om idéer för
sitzteman och program för det kommande året. Det var då idén för Mardi Gras temat
uppkom, och eftersom styrelsen även gillade det blev det temat för den första
temasitzen.
På följande möte den 8.2 i ASA:s grupprum för studerande deltog även Idrottsminister
Emma Vihervaara och Kulturminister Emilia Mattsson, eftersom jag då presenterade
verksamhetsplanen för de närvarande. Då planerades även programmen för Mardi
Gras sitzen som hölls 23.2, som blev en stafettlek med Mardi Gras halsband och en
limbotävling, som båda var omtyckta av sitzdeltagarna.
Den 6.4 ordnades det dammiddag och utskottets herrar var aktivt med och ordna den.
På hösten deltog även några från utskottet i gulisintagningens funktionärspunkt samt
gulissitz.
Den 11.9 var det igen dags för ett möte och det skedde på Specialföreningskansliet i
Kåren. Då diskuterades höstens program och vi bollade lite ideér för både tema och
program för kommande sitzar samt herrmiddag (dock först efter att utskottets herrar
avlägsnat sig). Då uppstod bland annat idéerna för en temasitz med Finland 100 tema
och en herrmiddag med tema Superheroes (blev senare till Superheroes vs Villains).
Följande möte tog rum 28.9 i ASA:s grupprum för studerande för att planera program
för den kommande temasitzen Vårt land 100 som ordnades 4.10. Programmen blev
en “frozen t-shirt” lek samt en frågesport med Finland relaterade frågor. Utskottets
56

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

damer var alla aktivt med och ordna Superheroes vs. Villains herrmiddagen som ägde
rum den 19.10. Till de resterande programmen behövdes inte programutskottets
hjälp, men många av utskottets medlemmar deltog ändå aktivt i dessa evenemang
som deltagare.
Största delen av kommunikationen skedde via en gemensam Facebooksida samt en
Facebook-gruppchatt. Jag som utskottets sammankallare satte regelbundet upp
aktuellt information om kommande evenemang på Facebooksidan och bokade in
passliga mötestider. Utskottet hade alltid ett möte cirka en vecka för ett evenemang
de skulle hjälpa på, så att man hade god tid på sig att skaffa eventuell rekvisita.
Utskottsdeltagarna var aktivt med och dra evenemangen på sitzarna, det delades
oftast upp så att alla som deltog i sitzen hjälpte till med åtminstone ena programmet.
De har även under årets gång aktivt kommit på nya och roliga idéer för teman och
lekar, och dessa har tagits väl emot av sitzdeltagarna. Utskottet hjälpte mig även vid
behov att både göra samt hänga upp dekorationerna för sitzarna. Även om utskottet
inte var lika stort som tidigare år har det inte påverkat kvalitén på dess verksamhet,
eftersom alla i utskottet var aktiva och engagerade i sina uppdrag.

________________________
Julia Kortelainen, Sekreterare
Sammankallare för Programutskottet
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8.3.7 PR-utskottets rapport
År 2017 bestod PR-utskottet av sammankallare PR-chef Stjernvall och medlemmar
Vanessa Westerlund, Gillan Suvisaari, Gillan Suvisaari, Nikolai Abrahamsson, Michael
Ekebom, Jesse Nurminen och Henrik Ståhl. Rebecka Hannén skulle även vara med men
hon avgick redan i början av januari på grund av flytt från Åbo. Även Catherine
Rantanen har bidragit aktivt till PR-utskottet genom att skriva texter till NyläNNingen,
även om hon inte var officiell medlem.
PR-utskottet hade fyra möten några veckor innan det respektive numret publicerades.
Under möten planerades tidningarnas tema och innehåll. På möten diskuterades det
även blogginlägg. Frånvarande utskottsmedlemmar diskuterade skilt med PR-chefen
om deras inlägg till bloggen och tidningen. Diskussionerna tog plats oftast via en
Facebook-grupp och WhatsApp. Största delen av kommunikationen skedde i början
via Facebookgruppen. I gruppen bestämdes mötestillfällen, det diskuterades idéer till
tidningen och bloggeNN utanför möten. Kommunikationen fungerade bra.
Utskottet gav ut fyra nummer av NyläNNingen samt även uppdaterade Nyländska
Nationens blogg med 13 inlägg under året. Ekonomiska utgifter begränsades under
året till tryck- och postkostnader för Nylänningen. Verksamheten har på det stora hela
löpt bra, dock skulle det vara bra att engagera utskottet mera i bloggeNN då det varit
samma problem som förra året att endast en handfull medlemmar skrivit majoriteten
av inläggen på bloggen. Möjligtvis kunde det vara en idé att utse en bloggansvarig eller
dylikt i framtiden.

________________________
Sebastian Stjernvall, PR-chef
Sammankallare för PR-utskottet
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7.3.8 Layoutgruppens rapport
Layoutgruppenbestod år 2017 av sammankallare PR-chef Stjernvall och medlemmar
Henrik Ståhl, Miranda Geust och Jesse Nurminen.
Layoutgruppen hade inga skilda möten under året, men sammankallades främst för
korrekturläsning och för att ge tips på att hur layouta tidningen. Utskottet hade även
en Facebookgrupp. Huvudsakligen har PR-chefen själv skött layoutandet med
undantag av enstaka uppslag i tidningen som layoutats av Henrik Ståhl (PR-chef 2016).

_______________________
Sebastian Stjernvall, PR-chef
Sammankallare för Layout-utskottet
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8.3.9 Årsfestmarskalkens rapport
Inledning
Årsfesten blev väldigt lyckad och gästantalet var större än förväntat, på grund av även
om Jubileumsårsfesten som hade firats året innan. Gästantalet var så stort som 138.
Årsfestplanerandet fick en liten stöt då en av de två valda marskalkarna måste lämna
sin post, men det stoppade inte marskalken, den duktiga årsfestkommittén samt
några hjälpsamma NN:are att föra planerandet till slut.
Årsfestmarskalk
Gillan Suvisaari och Sofia Lindevall valdes som årsfestmarskalkar för verksamhetsåret
2017 under höstmötet 2016. Det valdes två marskalkar eftersom Suvisaari och
Lindevall skulle ha mycket studier samtidigt som arbetet inför årsfesten skulle ske.
Sofia Lindevall var dock tvungen att lämna sin post som marskalk på grund av
personliga orsaker i början av året 2017. Sofia Lindevall valde ändå att vara del av
årsfestkommittén och hade således en mindre roll istället. Planeringen av årsfesten
fick en liten stöt på grund av detta, men Gillan Suvisaari fortsatte arbetet som
marskalk tillsammans med ÅFK.
Årsfestkommittén
Till årsfestkommittén 2017 hörde Miika Alhopuro (skattmästare), Patrick Schubert
(klubbhövdning), Anna Oksanen (värdinna), Anna Nyberg, Amanda Grönroos, Melissa
Jipp, Sebastian Björklund och Sofia Lindevall. Årsfestkommitténs medlemmar var
väldigt duktiga på att söka sponsring samt sköta små men viktiga ärenden inför
årsfesten. Tack vare årsfestkommittén blev årsfesten 2017 väldigt lyckad.
Årsfestveckan
Årsfestveckan inleddes måndagen den 13.3 med att alla NNs medlemmar kunde
besöka badhuset Caribia till ett billigare pris under hela årsfestveckan.
Tisdagen den 14.3 ordnade ÅFK ett Escape Room evenemang. Evenemanget var
väldigt populärt och omtyckt.
Onsdagen den 15.3 ordnade ÅFK tillsammans med The Monkey nattklubben en
drinkskolning. Deltagarna hade fått pröva på att stå bakom bardisken och The
Monkeys restaurangchef visade hur man gör exotiska drinkar.
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Torsdagen den 16.3 hade styrelsen nationskväll på Marli rummet. Flera spel spelades
under kvällen och deltagarna fick värma upp inför årsfesthelgen.
På fredagen den 17.3 anlände de första gästerna till Åbo. Det ordnades en lunch på
Kåren och rundvandring runt Åbo Akademi-kvarteren. På kvällen ordnades
Fredagssitzen för utländska gäster, deras värdar, styrelsen samt ÅFK. De utländska
gästerna bestod av Göteborgs Nation i Uppsalas Kuratel, bibliotekarie och
klubbverkare, Göteborgs Nation i Lunds kuratel samt 4 representanter från Concordia
i Bern.
Årsfesten
Årsfesten ordnades den 18.3.2017 på Restaurang Kåren. Årsfesten inleddes med
Solenn Akt i Argentinasalen, där flera föreningar överlämnade sina hälsningar åt NN.
Solenn akten efterföljdes av cocktail i Kårens övre våning. På årsfesten deltog 138
gäster vilket var ett väldigt bra antal deltagare efter en Jubileumsårsfest. Årsfesten
hade en väldigt strikt budgetplan och trots det så fick gästerna delta av en innehållsrik
och fin årsfestkväll.
Som sångledare fungerade Marina Stenbäck och Alexander West, som båda är erfarna
sångledare hos Nyländska Nationen. Sångledarna underhöll årsfestgästerna med
inledande sångprogram samt roliga åsnebryggor innan snapsvisorna under kvällen.
Under årsfesten fick gästerna även njuta av ett vackert sånguppträdande av Jessica
Jokinen och Klara Fält, som spelade piano. De hade valt att tre sånger med ett glatt
och somrigt tema som passade in i årsfestveckans tema, det vill säga Karibien.
Icca Krook fungerade som årsfests talare och höll ett roligt tal för gästerna. Icca Krook
har varit aktiv inom NN och tidigare även fungerat som årsfestmarskalk. Även Kurator
Sebastian Sandström, Klubbhövding Patrick Schubert och Inspektor Linnea Henriksson
höll tal. Talet till nylänningen var en succé och hölls av Vanessa Westerlund. Tacktalet
hölls av Göteborgs Nation i Lunds förste Kurator Truls Nörgaard Grytli.
Maten och serveringen ordnades av Kåren och menyn bestod av Ingefäragravad lax
med tahini-yoghurtsås på salladsbädd som förrätt, som huvudrätt Fillet Mignon med
portvinssås, potatisterrin och säsongens grönsaker och som efterrätt Citron posset.
Efter årsfesten hölls Nachspiel på Borgen. Sillfrukosten hölls på Tarmon Talo. Bandet
Atomic Waste spelade under sillfrukosten och styrelsens såg till att det fanns gott om
mat och dryck på plats, och att det spelades festmusik mellan Atomic Wastes
spelningar. The Monkey stod för ljudsystemet under sillfrukosten.
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Tyvärr så gick årsfestens huvudsponsor The Monkey i konkurs strax efter årsfesten så
det ekonomiska stödet som hade räknats med i budgeten från The Monkey uteblev.
Därför blev årsfestens ekonomiska resultat -317,14 €.
Avslutning
Jag vill tacka alla som var med och jobbade för årsfesten samt alla härliga gäster. Trots
att årsfestplaneringen fick en käpp i hjulet då två marskalkar blev en, så lyckades vi
ordna en fin och lyckad årsfest.

__________________________
Gillan Suvisaari, Årsfestmarskalk
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8.3.10 Arbetsordningskommiténs rapport
En arbetsordningskommitté tillsattes på höstmötet 4.10.2016 för att uppdatera
nationens arbetsordning. Kommittén skulle presentera ett förslag på en uppdaterad
arbetsordning senast 4.3.2017. Kommittén bestod av Vanessa Westerlund
(ordförande), Michael Ekebom, Andreas Johansson, Jesse Nurminen och Henrik Ståhl.
Under ett extra nationsmöte 26.1.2017 behandlades kommitténs uppdateringsförslag
för första gången. Mötet gjorde vissa ändringar i förslaget. Därefter godkändes
förslaget enhälligt med ändringar.
Andra behandlingen av arbetsordningen skedde under revisionsmötet 22.2.2017.
Mötet godkände enhälligt förslaget och beslöt att den reviderade arbetsordningen
skulle träda i kraft 1.1.2018.
Som helhet bevarades arbetsordningens struktur, trots att uppdateringar gjordes
genomgående. Värt att lyfta fram är tillägget om ett ekonomiutskott som inte funnits
förut. En annan punkt som skiljer sig från tidigare är att medlemstidningen
NyläNNingen endast behöver utkomma 2 gånger per år (och inte 4). Dessa aspekter
väckte mycket diskussion både innan och under processen. Övriga uppdateringar
gjordes främst kring styrelsens uppgifter och till viss mån gällande övriga funktionärer.
Kommunikationen mellan kommittémedlemmarna skedde främst via en grupp på
Facebook, därtill ordnades några möten.
De senaste åren inom nationen har varit händelserika och därmed behövdes en
uppdatering av arbetsordningen för att den skulle hänga med i tiden. Jag vill rikta ett
stort tack till alla som varit delaktiga i processen. Jag hoppas den uppdaterade
arbetsordningen kommer att vara nationen till gagn och jag ber om ursäkt för
eventuella inkonsekvenser.
__________________________
Vanessa Westerlund
sammankallare för Arbetsordningskommittén
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8.3.11 Alumni-initiativets arbetsgrupps rapport
Under vårmötet den 18.4.2017 bilades en arbetsgrupp i syfte att skapa samhörighet
mellan utexaminerade alumner. Som ordförande för arbetsgruppen fungerar Kurator
Sandström och övriga medlemmar var Johannes Nystén och Marina Stenbäck.
Medverkande i arbetsgruppens arbete är även Vanessa Westerlund och Andreas
Johansson.
NN har ingen officiell, öppen alumnverksamhet och arbetsgruppen instiftades för att
återinföra NN i gamla, utexaminerade nylänningars liv. Styrelsen skall stöda denna
form av verksamhet, men dessa träffar initieras av alumner, t.ex. gamla nylänningar
av olika ålder träffas på en pub i Borgå för att minnas studielivet och dela historier.
Det skulle även utkomma ett informationsmejl om året som innehåller information
om vad NN gör just nu. Arbetsgruppen etablerades och har diskuterat på sociala
medier. Som ett första mål skulle vara att ordna en alumnlunch i Åbo. Arbetsgruppen
konstaterade att det inte är genomförbart på 2017 sida och detta sköts upp till 2018.
Arbetsgruppen informerar om uppdateringar på ett kommande nationsmöte

_________________________
Sebastian Sandström, Kurator
Sammankallare för Alumninitiativets arbetsgrupps rapport
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Samarbetsavtal mellan
Skärgårdsbaren Ab och NN vid Åbo
Akademi r.f.
1.1.2017 – 31.12.2017 →

____________________________________________________________________________________________

Avtalsparter
Skärgårdsbaren – Saaristobaari Ab (senare definierat som
Skärgårdsbaren)
Postadress: Auragatan 14, 20100, Åbo
Tel: 0406 547 410
E-post: saaristobaari@gmail.com

NN vid Åbo Akademi r.f. (senare definierat som Nyländska Nationen)
Postadress: Tavastgatan 22, 20500, Åbo
Tel: +358 4082 32855
E-post: nn@abo.fi

Undertecknade härmed utgör ett allmänt partnerskap i enlighet med finsk lag.

I.

Allmänt

Syftet av detta samarbetsavtal är att definiera ramen för samarbetet mellan parterna
Skärgårdsbaren och Nyländska Nationen. Övrig verksamhet är möjlig vid skild
överenskommelse. Skärgårdsbaren och Nyländska Nationen strävar efter att utveckla och
vårda samarbetsförhållandet på ett konstruktivt och dialogmässigt vis.
Avtalet är uppgjort endast för användning mellan parterna Skärgårdsbaren och Nyländska
Nationen. Av avtalet har det gjorts två likadana exemplar, ett för vardera parten. Avtalet är i
kraft från och med 1.1.2017 – 31.12.2017, varefter avtalet fortsätter som giltigt tillsvidare.
Förändring av avtalets villkor är endast möjligt om det görs skriftligen. Avtalet går ej att häva
före tidsfristen utan båda parters godkännande.
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II.

Avtalsvillkor

Skärgårdsbaren binder sig till följande villkor:
1) Skärgårdsbaren beviljar Nyländska Nationen marknadsföringsunderstöd för
avtalsperioden på följande vis:
a)
Skärgårdsbaren utför allmänt marknadsföringsunderstöd för summan 500 euro
enligt villkoren för marknadsföring och marknadsföringsmässiga aktiviteter i detta avtal.
Beloppet kan komma att ändras i vilket fall avtalet förnyas. Summan faktureras i två lika
stora rater. Första raten genomförs på våren (mars) och andra raten på hösten
(oktober).
2) Skärgårdsbaren erbjuder följande tjänster åt Nyländska Nationen för evenemang
som genomförs på Skärgårdsbaren:
a)
På evenemangen som Nyländska Nationen ordnar på Skärgårdsbaren gäller s.k.
”studentpriser”
b) Biljettförsäljningsintäkter förmedlas till Nyländska Nationen. Garderobsavgiften
tillfaller Skärgårdsbaren
c)
Nyländska Nationen erhåller 5% av Skärgårdsbarens alkoholförsäljning som
tilläggsunderstöd så länge som den totala försäljningssumman överskrider 3000 euro i
syfte för att täcka självkostnaden
d) Nyländska Nationens medlemmar avnjuter medlemsförmåner på Skärgårdsbaren
genom att uppvisa medlemsmärket för personalen
e) Skärgårdsbaren står för tryckkostnader av materiell marknadsföring
f)
Nyländska Nationens rådande styrelse har VIP-privilegier
Nyländska Nationen binder sig till följande villkor:
1) Nyländska Nationen binder sig till att ordna minst två (2) evenemang på
Skärgårdsbaren under avtalsperioden, samt en (1) akademisk sittning.
a)
Back to School evenemang på hösten och våren.
2) Nyländska Nationen erbjuder Skärgårdsbaren synlighet på sina olika plattformer
vilket inkluderar
a)
Logosynlighet
i)
På föreningens hemsidor, sociala medier och veckomail
b) Reklamplats
i)
Helsidesannons i färg i varje nummer av föreningens regelbundet
utkommande medlemstidning
ii)
Reklamaffischmöjlighet på föreningens anslagstavla
iii) Helsidesannons i föreningens guide för nya studenter

III.

Övrigt

Övriga understöd och andra avtal sker på projektbasis.
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IV.

Avtalsbrott

Meningsskiljaktigheter angående avtalet och samarbetet diskuteras konstruktivt för att hitta
en uppgörelse som tillfredsställer båda parterna. I händelsen av möjliga tvister kan
kontraktet upplösas varpå förhandlingar inleds för att jämna ut parternas skyldigheter
gentemot varandra.

Skärgårdsbaren Ab
Nikolai Sumelius

Namn

Underskrift

Ort

Datum

Underskrift

Ort

Datum

NN vid Åbo Akademi r.f.
Sebastian Sandström

Namn
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(Kommer senare)
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