
Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f.

Verksamhetsberättelse 2021

Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. (SF-klubben) är idag med sina 96 år den

äldsta verksamma statsvetenskapliga föreningen i Norden, samt även av de aktivaste

föreningarna i Åbo Akademi. Föreningens verksamhet riktar sig till alla politicesstuderande

vid Åbo Akademi i Åbo. Med sin verksamhet vill föreningen engagera sina medlemmar

genom att erbjuda mångsidigt programutbud bestående av såväl traditionellt och nytt som

seriöst och mindre seriöst program. Syftet med klubbens verksamhet är även att väcka

medlemmarnas intresse för aktuella samhälleliga frågor.

KURATOR OCH FUNKTIONÄRER

KURATOR

Carina Gräsbeck har fungerat som föreningens kurator. På Höstmötet den 21.11.2019 valdes

Carina Gräsbeck till kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren. Kuratorn har

visat stort stöd år 2021 för styrelsen och föreningen. På Höstmötet den 25.11.2021 valdes

Carina Gräsbeck till kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren.

STYRELSEN

Styrelsen har planerat, organiserat och burit ansvar för föreningens verksamhet. Ordförande

valdes på Höstmötet den 23.11.2020 och de övriga styrelsemedlemmarna valdes på

decembermötet den 9.12.2020.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Amanda Byskata

Sekreterare Rebecca Adolfsson

Skattmästare Frida Hellman

Högskolepolitiskt ansvarig Demitra Ahlskog

Inrikes- och utrikesansvarig Wilhelm Nummela

Kultur- och motionsansvarig Rickard Lindholm

Klubbhövding Malin Nyberg



Värdinna Lotta Selänniemi

Inom styrelsen valdes Rickard Lindholm till vice ordförande.

FÖRVALTNINGSRÅDET

Förvaltningsrådet har ansvarat för klubblokalsverksamheten samt evenemang som ordnats av

SF-klubben. På decembermötet den 9.12.2020 valdes följande personer till förvaltningsrådet

för verksamhetsåret 2021: Veera Haikola, Susanna Lundell, Emma Corrêa de Mora, Caroline

Nordenswan, Anna Lindman, Jesper Inola, Nicholas Biskop, Matilda Torrkulla, Karl Jansson

och Emma Kotola.

CHEFREDAKTÖRER OCH REDAKTION FÖR POLITICUS

Ellen Ijäs valdes på decembermötet den 9.12.2020 till chefredaktör för tidningen Politicus.

Tidningens redaktion bestod av Caroline Nordenswan, Helmi Andersson, Lilli Vainio, Esther

Djupsund, Cecilia Aure, Emmy Wikström, Axel Norrback, Joonas Karlsson, Axel Sandell,

Sebastian Björklund, Axel Rantanen och Kasper Kannosto.

CHEFREDAKTÖRER OCH REDAKTION FÖR ALLWAR&OFÖRSKÄMT

Ella Kettula och Wilma Sundqvist valdes på höstmötet den 23.11.2020 till chefredaktörer för

tidningen Allwar&Oförskämt. Tidningens redaktion bestod av Lotta Arola, Jakob Lillrank,

Axel Rantanen, Emmy Wikström, Ronja Sjövall, Karin Panelius, Anna von Knorring, Jesper

Inola, Joonas Karlsson, Axel Sandell, Richard Sjölund, Vilhelm Boij, Benina Uotinen, Esther

Djupsund, Ville Poutanen, Sebastian Björlund, Axel Norrback, Matias Martelin, Rudolf

Tommos, Savvas Saivanidis och Anders Mattson.

DEBATTKOMMITTÉN

Debattkommittén för år 2021 bestod av Demitra Ahlskog (ordförande), Alexander Kruglov,

Alexander Nyberg och Gabriella Raittila.

EXKURSIONKOMMITTÉN

Exkursionskommittén för år 2021 bestod av Wilhelm Nummela (ordförande), Axel Rantanen,

Benina Uotinen och Richard Sjölund.



ÅRSFESTKOMMITTÉN

Årsfestkommittén för år 2021 bestod av Lotta Selänniemi (ordförande), Malin Nyberg

(viceordförande), Sofia Nylund, Emma Jaakkola, Matilda Torrkulla, Emma Kotola, Veera

Haikola, Axel Rantanen, Ida Öhman, Jakob Lillrank, Saara Sipilä och Frida Hellman.

FESTKOMMITTÉN

Festkommittén för år 2021 bestod av Lotta Selänniemi (ordförande), Malin Nyberg

(viceordförande), Emma Corrêa de Mora, Matilda Torrkulla, Benina Uotinen, Alexander

Kruglov, Alexandra Grandell och Amanda Fagerström.

HÖGSKOLEPOLITISKA KOMMITTÉN

Högskolepolitiska kommittén för år 2021 bestod av Demitra Ahlskog (ordförande), Amanda

Byskata (sekreterare), Axel Sandell, Miika Alhopuro, Veera Granroth, Kati Systä, Joonas

Karlsson, Nicolina Nordman, Matias Martelin, Anders Mattsson, Patrick Schubert och

Gabriella Raittila.

Under verksamhetsåret avgick Nicolina Nordman och Matias Martelin på egen begäran.

DISCIPLINUTSKOTTET

Disciplinutskottet för år 2021 bestod av kurator Carina Gräsbeck (ordförande), de två

personer som senast fungerat som föreningens styrelseordförande, Benina Uotinen samt

Nicolina Nordman, sittande ordförande Amanda Byskata (sekreterare) samt sittande

klubbhövding Malin Nyberg.

FÖRTJÄNSTTECKENSKOMMITTÉN

Förtjänstteckenskommittén för år 2021 bestod av kurator Carina Gräsbeck (ordförande),

Sebastian Björklund som äldre medlem och Benina Uotinen som yngre medlem.

MOTIONSKOMMITTÉN

Motionskommittén för år 2021 bestod av Rickard Lindholm (ordförande), Annette

Bäckström, Annika Kuoppamäki, Rasmus Kupi, Karl Jansson och Carl Englund.



KULTURKOMMITTÉN

Kulturkommittén för år 2021 bestod av Rickard Lindholm (ordförande), Rebecca Adolfsson,

Susanna Lundell, Axel Rantanen, Alexander Nyberg och Axel Eriksson.

FANBÄRARE

Under verksamhetsåret 2021 har Rebecca Adolfsson, Benina Uotinen och Ida Öhman

fungerat som fanbärare.

HISTORIKKOMMITTÉN

Historikkommittén tillsattes på aprilmötet den 16.4.2019. Historikkommitténs

sammansättning uppdaterades på septembermötet den 28.9.2021 och ordförandena omvaldes.

År 2021 bestod den av Sebastian Björklund (ordförande), Rudolf Tommos (ordförande), Ville

Poutanen, Helmi Andersson, Jakob Lillrank, Rufus Panelius, Ellen Ijäs, Benina Uotinen samt

Amanda Byskata (styrelserepresentant).

SÅNGBOKSKOMMITTÉN

Sångbokskommittén tillsattes på marsmötet den 26.3.2019 och bestod år 2021 av William

Gräsbeck (ordförande), Cecilia Aure, Ronja Wicklund, Eva Aspnäs, Matias Martelin, Axel

Simola, Jan-Erik Kress, Elisabeth Järnefelt, Anders Mattson och Sebastian Björklund.

ARBETSGRUPPEN FÖR OMFORMANDE AV FÖRENINGENS STADGAR OCH

ARBETSORDNING

Arbetsgruppen för omformande av föreningens stadgar och arbetsordning tillsattes på

januarimötet den 28.1.2021. Arbetsgruppen bestod av Niko Kuronen (ordförande), Benina

Uotinen, Matias Martelin, Elisabeth Järnefelt, Kim Kronlund, Alexander Nyberg, Ellen Ijäs,

Amanda Byskata (styrelserepresentant) och Demitra Ahlskog (styrelserepresentant).

TUTORER

Följande SF:are har hösten 2021 fungerat som tutorer vid samhällsvetenskapliga linjen vid

Åbo Akademi: Line Rehn, Emma Kotola, Lotta Arola, Maja Meurman, Maria Jäntti, Patrik

Lönnberg, Rasmus Kupi, Ronja Sjövall, Susanna Lundell och Veera Haikola. Som

kontaktperson fungerade styrelsens högskolepolitiskt ansvariga Demitra Ahlskog.



VERKSAMHETSGRANSKARE

På höstmötet den 23.11.2020 valdes Unna Heimberg och Vilja Johansson till föreningens

verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2021. Jan-Erik Kress och Lukas Söderqvist valdes

till deras suppleanter.

WEBBANSVARIG

På decembermötet den 9.12.2020 valdes Savvas Saivanidis till föreningens webbansvarige

för verksamhetsåret 2021.

MEDLEMMAR

I slutet av 2021 hade föreningen 638 medlemmar. Av dessa var 231 ordinarie medlemmar och

407 alumnimedlemmar. Till medlemsförmånerna hör information om aktuella händelser i

form av kontinuerliga medlemsmail, prenumeration på tidningarna Allwar&Oförskämt och

Politicus, tillgång till klubbens tentarkiv, bildgalleri och forum samt möjlighetet att delta i

föreningens verksamhet och medlemsmöten.

MÖTEN

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 36 gånger, 20 gånger på våren och 16

gånger på hösten. Under dessa möten har styrelsen diskuterat, planerat och fattat beslut om

föreningens verksamhet.

FÖRENINGSMÖTEN

Under år 2021 har föreningens medlemmar sammankallats till 9 ordinarie föreningsmöten

samt 1 extra föreningsmöte. På Höstmötet den 25 november 2021 valdes föreningens

ordförande samt verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2022. På decembermötet den 13

december 2021 valdes resten av styrelsen, chefredaktörerna och redaktionerna för tidningarna

Politicus och Allwar&Oförskämt samt förvaltningsrådet för verksamhetsåret 2022.



PUBLIKATIONER

POLITICUS

Politicus utgavs inför föreningens årsfest den 5.11.2021 med temat Utopi. Förutom

redaktionens bidrag ingick också texter skrivna av Carina Gräsbeck och Aaro Tarvainen.

ALLWAR&OFÖRSKÄMT

Allwar&Oförskämt är föreningens andra medlemstidning. Tidningen innehåller reportage om

föreningens evenemang samt mer eller mindre seriösa artiklar. Allwar&Oförskämt utkommer

fyra gånger i året. Förutom redaktionens bidrag ingick också texter skrivna av Amanda

Byskata och Astrid Nurmi.

KLUBBLOKALEN

Förvaltningsrådet har under ledning av klubbhövding Malin Nyberg och värdinna Lotta

Selänniemi ordnat evenemang på klubblokalen sedan den 1.11.

Följande ansvarsposter tillsattes inom förvaltningsrådet:

Viceklubbhövding Matilda Torrkulla (januari-december)

Vicevärdinna Veera Haikola (januari-december)

Caroline Nordenswan (januari-december)

Susanna Lundell (januari-december)

Emma Corrêa de Mora (januari-december)

Resursansvarig Jesper Inola (januari-december)

Inköpsansvarig Emma Kotola (januari-december)

Karl Jansson (januari-december)

VERKSAMHET

EXKURSIONER

Under verksamhetsåret 2021 gjorde SF-klubben en inrikesexkursion. SF-klubben gjorde inga

utrikesexkursioner under verksamhetsåret 2021 på grund av covid-19-pandemin.



Karhunkierros

Den 1–7 oktober reste 6 stycken SF:are till vandringsleden Karhunkierros som ligger i

Kuusamo och Salla.

SEMINARIER OCH DEBATTER

Den 11.2 ordnades ett seminarium med temat “Finlands ambassad i Haag” tillsammans med

Alumniföreningen för ÅA:s samhällsvetare.

Den 15.3 ordnades ett seminarium med temat “Asien som arbetsmarknad” tillsammans med

SF-alumnen Jaani Heinonen.

Den 21.4 ordnades debattpanel inför kommunalvalet tillsammans med Åbo Akademis

Studentkår på Zoom.

Den 25.5 och den 11.10 ordnades aftonskolor för bearbetning av föreningens stadgar och

arbetsordning.

Den 13.6 ordnade SF-klubben en valvaka inför kommunalvalet på Zoom.

Den 7.10 ordnades ett seminarium med temat “Att jobba för Google som samhällsvetare”

tillsammans med SF-alumnen Heidi Jern

Den 13.10 ordnade SF-klubben en föreläsning och diskussion om funktionsvarierades

upplevelser i Stora Auditoriet.

Den 3.12 ordnades en aftonskola för bearbetning av verksamhetsplanen för verksamhetsåret

2022.

ÅRSFEST

Den 6 november 2021 firades SF-klubbens 96:e årsfest. Firandet inleddes med Solenn akt i

Argentinasalen på Kåren i Åbo med tal av ordförande Amanda Byskata, varefter föreningens

gäster från när och fjärran fick framföra sina gratulationer. Därefter påbörjades banketten i

Kårens festsal. Som årsfestmarskalk fungerade Annika Eklund, och kvällens sångledare var

Emmy Wikström och Karin Panelius. Välkomsttalet till gästerna framfördes av ordförande



Amanda Byskata och festtalet hölls av riksdagsledamot Eva Biaudet. Under kvällens gång

fick gästerna även ta del av anföranden av SF-klubbens kurator Carina Gräsbeck och

värdinna emerita Aada Willberg.

Under kvällen delades traditionsenligt även ut förtjänsttecken. I år delades ut förtjänsttecken

för både för 2020 och 2021. Anita Wikströms och Nils Källströms kamratskapspris tilldelades

år 2020 till Joonas Karlsson och Elisabeth Järnefelt samt år 2021 till Anna von Knorring och

Karl Jansson. Laborare Omnia Vincit tilldelades år 2020 till Helmi Andersson och Nadja

Vesterinen samt år 2021 till Aada Willberg och Elisabeth Järnefeldt. Allwars Arv tilldelades

år 2020 till Axel Rantanen samt år 2021 till Lotta Arola. Officium Bonum tilldelades år 2020

till Jesper Inola samt år 2021 till Rudolf Tommos. Gyllene Tunnan tilldelades år 2020 till

Anders Mattsson, Sebastian Björklund och Nicholas Biskop samt år 2021 till Axel Eriksson,

Sofie Törnroos och Eva Aspnäs.

Efter banketten fick gästerna dansa i Panimoravintola Koulu till tonerna av Östgöta

Nationskapell, varefter festen fortsatte på föreningens klubblokal. Nästa dag inleddes

sillfrukost på Mietoisten maamiesseurantalo, där Daniela Stendahl och Östgöta Nationskapell

stod för musiken. Festligheterna avslutades på klubblokalen.

GULNÄBBSVERKSAMHET

Under sommaren skickade studierådgivare Monica Nylund ut exemplar av SF-klubbens

publikation ”Gulisguiden”, en handbok för nya SF-studeranden, till de nyintagna politices

studerande via e-post. “Gulisguidens” layout och innehåll förnyades efter många år för att bli

mera lättläst och estetiskt. Utöver den ordnade föreningen under de första veckorna av

höstterminen evenemangen tutorpicknick, icebreaking party, Åbo Walking Tour,

gulisolympiad, gulisintagning, gulnäbbsmotionsstund och gulissitz. SF-klubben deltog också

i Åbo Akademis Studentkårs traditionella evenemang gulnäbbsakademin den 26 oktober.

INTRESSEBEVAKNING

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsens högskolepolitiskt ansvarige Demitra Ahlskog

deltagit i SYY-Åbo r.f:s verksamhet som styrelsemedlem och därmed fungerat som

kontaktlänk mellan SF-klubben och samhällsvetarnas nationella intressebevakare

Högskoleutbildade samhällsvetare r.f.



SF-klubben följer kontinuerligt med Åbo Akademis och Åbo Akademis Studentkårs

högskolepolitiska verksamhet, och upprätthåller kontakten till studentrepresentanter via

högskolepolitiska kommittén.

Högskolepolitiskt ansvarige Demitra Ahlskog har träffats med utbildningslinjeansvariga

Ann-Sofie Hermansson samt representanter från alla huvudämnen under verksamhetsårets

gång för att diskutera och utveckla utbildningen.

ALUMNIVERKSAMHET

Under året har det skickats e-post till alumnerna med avsikten att hålla alumnimedlemmarna

informerade om det som händer inom föreningen. Utöver detta har klubben samarbetat med

Alumniföreningen för ÅA:s samhällsvetare r.f. Under verksamhetsåret ordnade

alumniföreningen ett seminarium om vad samhällsvetare kan jobba med efter att man tagit ut

sin politices magisterexamen ifall man är intresserad av folkrätt, diplomati samt

utrikespolitik.

Dessutom ordnades två seminarier tillsammans med SF-alumnerna Jaani Heinonen med

temat “Asien som arbetsmarknad” och Heidi Jern med temat “Att jobba för Google som

samhällsvetare”.

VÄLGÖRENHET OCH BISTÅND

Föreningen stöder fortsättningsvis Rädda Barnens välgörenhetsprojekt. Dessa projekt arbetar

för att försvara barnens rättigheter, utbildning och utveckling samt förbättrar deras

levnadsstandard. SF-klubben donerar 64 euro 4 gånger om året.

Traditionen med glöggutdelning En tidig decembermorgon genomfördes även detta år.

Glöggutdelningen ordnades den 7 december och styrelsen samlade ihop 16,35 euro som

donerades till Operaatio Ruokakassi ry.

MOTION

SF-klubben har under verksamhetsåret 2021 deltagit i innebandy-, bubbelfotbolls-, fotboll-

och volleybollsturneringar arrangerade av CampusSport. Föreningen vann brons i

CampusSport bubbelfotbollsturnering den 9.10.



SF-klubben förlorade 4–2 i den traditionsenliga futsalmatchen mot P-klubi den 28.10.

SF-klubben förlorade 3–2 i den traditionsenliga innebandymatchen mot Merkantila Klubben

den 17.11.

Under verksamhetsåret fortsatte föreningen ordna motionsstunder för sina medlemmar en

gång i veckan. Under vårterminen kunde endast ett fåtal motionsstunder ordnas utomhus på

grund av coronapandemin; under hela höstterminen kunde motionsstunderna ordnas som

vanligt i S:t Olofsskolan på Klostergatan 11. Utöver motionsstunderna ordnades även mera

annorlunda sportrelaterade evenemang under året.

9.2 SF on Ice

17.2 Pulkakväll

23.2 Skidning i Nunnavuori

23.3 SF testar yoga

1.5-31.8 Sommartennisturer

7.9 Motionsstund för gulnäbbar

12.10 Superpark

KULTUR

SF-klubben har under verksamhetsåret ordnat varierande kulturevenemang av olika slag.

11.3 Whiskeytasting med AVA

26.4 Spelkväll på Zoom

29.4 Filmkväll via Netflix Party

23.6 Sommarträff

20.9 AW på Portti

14.10 Målningskväll

10.11 Allwargalan på Åbo Svenska Teater

24.11 Spelkväll på klubblokalen och karaoke på CocoLoco

30.11 Morbror Vanja på Åbo Svenska Teater

VÄLMÅENDEVECKA

Vecka 41 ordnade SF-klubben en välmåendevecka med olika evenemang på att olika sätt

främja medlemmarnas välmående. Under välmåendeveckan ordnades följande evenemang:



11.10 Vandring i Ruissalo

12.10 Superpark

13.10 Föreläsning och diskussion om funktionsvarierades upplevelser i Stora

Auditoriet

14.10 Målningskväll på Kuvataidekeskus

En utomhusbrunch var planerad till den 15.10 men på grund av lågt deltagarantal samt att det

utlovats dåligt väder ställdes evenemanget in.

ÖVRIGT

RIKTLINJER

För att se till att SF-klubbens verksamhet är konsekvent mellan verksamhetsår och styrelser

har föreningen under verksamhetsåret 2021 dragit upp riktlinjer för en del av SF-klubbens

verksamhet. Dessa riktlinjers uppgift är att förenkla och försnabba arbetet för föreningens

framtida styrelser genom att fungera som lösningsförslag som redan diskuterats och godkänts

av medlemmarna.

Under verksamhetsåret 2021 har inga riktlinjer dragits som kräver godkännande av

medlemmarna.

Riktlinjer som dragits under styrelsemöten är:

29 september Policybeslut för återbetalning av representationskostnader på årsfester

m under verksamhetsåret 2021.

29 september Policybeslut för årsfestgåvor under verksamhetsåret 2021.

PLACERINGAR

SF-klubben har två placeringar av föreningens likvida medel.

Den 26 februari 2018 tog ett medlemsmötesbeslut att placera SF-klubbens pengar menade för

skapande av en ny historik i en tidsbunden deposition på fyra år. Summan av de placerade

pengarna var 11 780,63€.



Den 16 oktober 2018 togs ett medlemsmötesbeslut att placera pengarna menade för

renoveringen av klubblokalen. Pengarna placerades i Ålandsbankens bostadsfond i en

tidsbunden deposition på fyra år. Den placerade summan var 10 200€.

Under verksamhetsåret 2021 har SF-klubben inte gjort några nya placeringar.

FÖRENINGSTRÖJAN

SF-klubbens medlemmar har under verksamhetsåret 2021 haft möjligheten att beställa

föreningströjor. Tröjan är svart till färgen och har ‘STATSVETENSKAPLIGA KLUBBEN

EST. 1925’ broderad på framsidan i vitt och rött.

FÖRENINGENS T-SKJORTA

SF-klubbens medlemmar har under verksamhetsåret 2021 haft möjligheten att beställa

föreningens t-skjorta. T-skjortan är svart till färgen och har ‘STATSVETENSKAPLIGA

KLUBBEN EST. 1925’ tryckt på framsidan i vitt och rött.

HALARMÄRKE

SF-klubben sålde 50 stycken halarmärken inför distansvappen. Halarmärket är vitt och har

som motiv två blåa händer som sätter på gummihandskar. SF-klubben har inte lanserat några

övriga nya halarmärken.

TYGPÅSE

SF-klubben har en tygpåse som föreningens medlemmar haft möjlighet att köpa. Tygpåsarna

har sålts för 10 euro styck. Tygpåsen är naturvit och har texten ´STATSVETENSKAPLIGA

KLUBBEN EST. 1925´ tryckt i svart och rött.

VATTENFLASKA

SF-klubbens medlemmar har under verksamhetsåret 2021 haft möjlighet att köpa föreningens

vattenflaska för 10 euro styck. Under decembermötet den 11.12.2020 bestämdes det att

vattenflaskor med föreningens tryck skall designas och beställas. Under vårmötet den

25.2.2021 röstade mötet fram modellen av vattenflaskan och under marsmötet den 25.3.2021

röstade mötet fram designen på vattenflaskan. Vattenflaskan är av modellen Aluminiumflaska

Sport 65 cl, är svart till färgen och har SF-klubbens “Pro Bono Publico”-logo tryckt på sig i

vitt.



GRILL

SF-klubben har under verksamhetsåret 2021 införskaffat en grill till föreningen. Under

aprilmötet den 22.4 röstade mötet för att införskaffa grillen samt ett fodral till grillen. Grillen

är av modellen Weber Travel. Grillen är svart och har hjul. Grillen användes för första gången

under sommarträffen den 23 juni 2021.

ARKIVET OCH ARKIVERING

SF-klubbens arkiv under huvudbiblioteket besöktes den 24.8.2021 av föreningens sekreterare

Rebecca Adolfsson, ordförande Amanda Byskata, högskolepolitiskt ansvarig Demitra

Ahlskog och kultur- och motionsansvarig Rickard Lindholm samt den 10.12.2021 av

föreningens sekreterare Rebecca Adolfsson, ordförande Amanda Byskata samt Ronja Sjövall.

Orsaken till besöken var att uppdatera den arkivförteckning som uppgjorts under

verksamhetsåret 2020 i samband med flyttandet av materialet till arkiveringsfodral. Utöver

detta flyttades resterande material i arkiveringsmappar samt så kontrollerades innehållet i

mapparna. Meningen är att hyllmetrarna vid ett senare skede skall återupptas i

huvudbiblioteket, då fjärrbiblioteket flyttas tillbaka från Masku.

KLUBBLOKALENS HÅLLBARHETSPROJEKT

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 gjorde upp en plan för ett hållbarhetsprojekt för att ersätta

engångsredskap på klubblokalen och under verksamhetsåret 2020 fortsatte dåvarande

styrelsen med projektet. Under verksamhetsåret 2021 valde styrelsen för 2021 att fortsätta

med projektet och styrelsen beslutade om att införskaffa sorteringskärl till klubblokalen.

JÄMLIKHETSDEKLARATION

Under majmötet den 13.5 presenterade SF-klubbens styrelse ett förslag om ett tillägg till

jämlikhetsdeklarationen. Förslaget var att lägga till “funktionsvariation” i meningen “Ingen

ska behandlas illa på grund av åsikt, etnisk bakgrund, sexuell läggning, språk, utseende, kön,

religion eller någon annan personlig orsak.”. Dessutom föreslog styrelsen en engelskspråkig

version av jämlikhetsdeklarationen. Majmötet godkände både förslagen och efter mötet

uppdaterades SF-klubbens hemsida med båda tilläggen.

OMFORMANDE AV FÖRENINGENS STADGAR OCH ARBETSORDNING

Under våren på verksamhetsåret 2020 tog styrelsen initiativet att planera en ny styrelsepost.

Idén presenterades under majmötet den 27.5 och det kom in ett förslag på att se över varje



styrelseposts arbetsuppgifter för att se om det finns ett verkligt behov av en ny styrelsepost.

För att få medlemmarnas åsikter framförda ordnades det tre aftonskolor den 3.11, 23.11 och

8.12 för bearbetning av styrelseposter. Styrelsen tillade i verksamhetsplanen för följande

verksamhetsår tillsättande av arbetsgrupp för bearbetning av styrelseposterna för att fortsätta

det påbörjade projektet.

Under verksamhetsåret 2020 fortsatte styrelsen projektet och under januarimötet den

28.1.2021 tillsattes en arbetsgrupp för syftet och under vårmötet den 25.2.2021 valdes

medlemmar till arbetsgruppen.

Arbetsgruppens mål var att tillsätta en ny styrelsepost, Marknadsförings- och

Kommunikationsansvarig, att se över resten av styrelseposternas uppgifter, se över innehållet

i föreningens stadga och arbetsordning, tillsätta möjligheten till distansdeltagande på

föreningsmöten i föreningens stadga samt skapandet av ett reglemente för förtjänsttecken och

hedersutmärkelser.

För att få medlemmarnas åsikter framförda ordnades det två aftonskolor den 25.5 och 11.10

för bearbetning av föreningens stadga och arbetsordning. I enlighet med föreningens stadga

presenterades och godkändes ändringarna till föreningens stadga på ett extrainsatt

föreningsmöte den 18.10 och på föreningens oktobermöte den 29.10 och ändringsförslaget

arbetsordning samt förslaget till reglemente för förtjänsttecken och hedersutmärkelser

presenterades på föreningens extrainsatta möte och godkändes på oktobermötet.

Ändringsförslaget till föreningens stadga skickades sedan till Patent- och registerstyrelsen för

godkännande men förslaget nekades. Arbetsgruppen gjorde då ett nytt förslag som godkändes

på föreningens decembermöte och som ännu ska behandlas och godkännas på föreningens

januarimöte under verksamhetsåret 2022.

HEMSIDAN

Under verksamhetsåret beslutade styrelsen att uppdatera hemsidan gällande hanteringen av

personuppgifter med tanke på GDPR. Uppdateringen innebar att artikelhänvisningen i

samband med anmälan till evenemang ändrades från 6.1.a (samtycke) till 6.1.f (informationen

behövs).



Dessutom beslutade styrelsen att lägga till en “Briefly in English” till hemsidan. På denna flik

finns kortfattad information om föreningen, dess verksamhet, jämlikhetsdeklarationen samt

styrelsens kontaktuppgifter på engelska.

EVENMANGSKALENDER

22 januari Zoomkaffe med Åbo Akademis personal

28 januari Januarimöte

3 februari Do you wanna build a snowman?

9 februari SF on Ice på Educariumplan

11 februari Karriär AW med Alumniföreningen

16 februari Fastlaskiainen

17 februari Pulkakväll

23 februari Skidning i Nunnavuori

25 februari Vårmöte

1 mars Höpokaffe på Zoom

11 mars Whiskeytasting med AVA

17 mars ‘Ronaversary sitz via Zoom

23 mars SF testar yoga

25 mars Marsmöte

31 mars På Spåret med SF, MK, KK och HF

5-18 april Stegtävling

5 april Morgonpaukku

15 april Seminarium om Asien som arbetsmarknad

19 april Höpokaffe på Zoom

21 april Kommunalvalsdebatt med ÅAS och SF

22 april Aprilmöte



26-30 april Jakten efter Valdemar

26 april Spelkväll på Zoom

28 april Dinosauriesitz på Zoom

29 april Filmkväll via Netflix Party

30 april Skåla in vappen med SF

6 maj Arbetsplatsbesök på distans med SF-klubben och SYY-Åbo.

13 maj Majmöte

25 maj Aftonskola för bearbetning av föreningens stadga och arbetsordning

13 juni Kommunalvalsvaka på Zoom

23 juni SF-klubbens sommarträff

30 augusti Tutorpicknick i Domkyrkoparken

31 augusti Icebreakingparty på Jakke Jokilautta

1 september Åbo Walking Tour

1 september SYY-koppitur för gulnäbbar på Zoom

2 september Gulisolympiad

7 september Motionsstund för gulnäbbar

8 september Gulisintagning

20 september AW på Portti

23 september Gulissitz för gulis-20 på Heidi’s Bier Bar

28 september Septembermöte

29 september Gulissitz för gulis-21 på Heidi’s Bier Bar

6 oktober Pitbullsitz på Portti

7 oktober Seminarium via Zoom om att arbeta på Google som Samhällsvetare

11 oktober Vandring i Ruissalo

11 oktober Aftonskola för att bearbeta föreningens stadga och arbetsordning



12 oktober Superpark

13 oktober Föreläsning och diskussion om funktionsvarierades upplevelser i Stora

Auditoriet

14 oktober Målningskväll på Kuvataidekeskus

18 oktober Extra medlemsmöte

26 oktober Gulnäbbsakademin

28 oktober Futsalmatch mot P-klubi

29 oktober Oktobermöte

1 november GT-tasting på klubblokalen

1 november Vett&Etikett

2 november Destination X på MegaZone

2 november 96-klubben på klubblokalen

2 november Årsfestveckans efterfest på Heidi’s Bier Bar

3 november One Hour Sitz på klubblokalen

3 november Bastukväll med SF-motion

4 november Bugen och bisse ft. The Room på Kåren

5 november Syyjuntta på klubblokalen

6 november Statsvetenskapliga klubbens 96:e årsfests bankett samt nachspiel

7 november Statsvetenskapliga klubbens 96:e årsfests sillfrukost

10 november Allwargalan på Åbo Svenska Teater

12 november UniYH dag i Åbo

17 november FSE-sitz

17 november Innebandymatch mot Merkantila Klubben

19 november UniYH dag i Vasa

22 november Ställ upp för SF



24 november Spelkväll på klubblokalen

25 november Höstmöte

30 november Morbror Vanja på Åbo Svenska Teater

3 december Aftonskola för att bearbeta verksamhetsplanen för 2022

7 december En tidig decembermorgon

13 december Decembermöte

15 december SF-klubbens julfest på klubblokalen

SAMARBETE OCH REPRESENTATION

ÅBO AKADEMI

Under verksamhetsåret 2021 gjordes inget abitöravtal med Åbo Akademi p.g.a

covid-19-pandemin.

Styrelsen har representerat SF-klubben på UniYH dagen i Åbo den 12 november samt i Vasa

den 19 november.

STUDENTKÅREN

Utöver föreningens egna program har SF-klubben deltagit i Studentkårens evenemang, såväl

traditionella studentikosa evenemang som andra tillställningar. SF-klubbens medlemmar har

kontinuerligt fått information om Åbo Akademis Studentkårs evenemang per e-post.

26.11 Åbo Akademis Studentkårs specialföreningsutbildning

16.2 Fastlaskiainen

21.4 Kommunalvalsdebatt

5.10 Ekvalita specialföreningsutbildning

26.10 Gulnäbbsakademin

6.12 Självständighetsdagens fantåg till hjältegravarna

14.12 Åbo Akademis Studentkårs julgröt på Kåren

Dessutom har SF-klubbens styrelse suttit vakt i Kårhuset vid behov.



VÄNFÖRENINGAR OCH NATIONER

Samarbetet med andra specialföreningar vid Åbo Akademi har fortsatt även detta år.

SF-klubben har främst samarbetat med Merkantila Klubben, Stadga, Kemistklubben och

Humanistiska Föreningen. Tillsammans har föreningarna ordnat en del evenemang men också

deltagit i varandras program. På våren ordnades exempelvis På Spåret tillsammans med

Merkantila Klubben, Kemistklubben och Humanistiska Föreningen. Under höstterminen

ordnades bland annat en FSE-sitz i samarbete med Merkantila Klubben och Stadga. Även

samarbetet med Impuls och Vocalis har fortsatt.

Även samarbetet med våra finska vänföreningar och vänföreningar i Helsingfors har

upprätthållits. SF-klubben har samarbetat med Studentorganisationen vid Svenska social- och

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. (StudOrg) samt fördjupat sina

vänskapsband med Åbo Nation i Helsingfors eftersom föreningen och nationen kommit i

kontakt med varandra under höstblotshelgen i Lund. Från Turun Yliopisto har kontakt hållits

främst till vänföreningarna P-klubi och Index.

Samarbetet med föreningens utländska vänföreningar har likaså fortsatt. Östgöta

Nationskapell från SF-klubbens vännation i Uppsala spelade traditionsenligt på föreningens

årsfest i november. Utöver detta åkte sex studerande, Amanda Byskata, Lotta Selänniemi,

Leif Andersson, Axel Rantanen, Astrid Nurmi och Eva-Li Teir, från SF-klubben till

vännationen i Lund och deltog i Blekingska Nationens Höstblot, samt två från kuratelet,

Lowe Smith Jonsson och Gabriel Nilsson, besökte SF-klubbens årsfest i november. Ingen

från SF-klubben kunde representera på Östgöta Nations vårbal i Uppsala då den inte kunde

ordnas p.g.a covid-19-pandemin. Ingen från SF-klubben kunde heller representera på Östgöta

Nations gåsbal i Uppsala i november då datumet krockade med Blekingska Nationens

Höstblot, men kuratelet besökte SF-klubbens årsfest i november.

REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING

25 januari Stadgas spelkväll

Hela SF-klubbens styrelse representerade



9 mars Styrelsenetworking med KK, MK och HF

Amanda Byskata, Rebecca Adolfsson, Lotta Selänniemi och Demitra

Ahlskog

24 augusti Index r.y:n Sivuainemessut

Amanda Byskata och Demitra Ahlskog

22 september Merkantila Klubbens stora styrelsebytarsitz

Hela SF-klubbens styrelse representerade

26 oktober Gulnäbbsakademin

Amanda Byskata, Wilhelm Nummela, Malin Nyberg, Lotta Selänniemi

och Frida Hellman

13 november Kemistklubbens kemistbaal

Amanda Byskata, Lotta Selänniemi, Jakob Lillrank och

Benina Uotinen

20 november Blekingska Nationen i Lunds Höstblot

Amanda Byskata, Lotta Selänniemi, Leif Andersson, Axel Rantanen,

Astrid Nurmi och Eva-Li Teir

20 november Index årsfest

Rickard Lindholm och Matias Martelin

27 november Merkantila Klubbens årsfest

Amanda Byskata, Rebecca Adolfsson, Frida Hellman, Demitra

Ahlskog, Rickard Lindholm, Malin Nyberg och Lotta Selänniemi

4 december Anomis årsfest

Lotta Selänniemi

14 december Julgröt och glögg på Kåren

Rebecca Adolfsson, Rickard Lindholm och Amanda Byskata



SAMARBETSPARTNERS

SF-klubbens samarbetspartners har under år 2021 varit Heidi’s Bier Bar, Åbo Svenska Teater

och Högskoleutbildade samhällsvetare r.f. SF-klubben valde under verksamhetsåret 2021 att

inte förnya samarbetsavtalet med Skärgårdsbaren.

INFÖRSKAFFNINGAR

Under verksamhetsåret 2021 har en grill införskaffats till föreningen. SF-klubben har även

införskaffat 50 stycken vattenflaskor med SF-motiv samt beslutat att införskaffa ett

sorteringskärl till klubblokalen för att minska negativa miljöpåverkningar.

ÖVRIGT

Kansliet har varit stängt en lång tid under verksamhetsåret på grund av restriktioner under

covid-19-pandemin. Enstaka kansliturer ordnas under våren via Discord. Den 25.10 öppnades

kansliet igen till normala öppethållningstider som var måndagar till torsdagar kl. 11:30-13:00.

Tentkaffe kunde igen börja ordnas från och med den 11.9 i domkyrkoparken och från och

med 5.11 i klubblokalen. Tentkaffe har ordnats på fredagar från och med kl. 13:00.

Åbo

26 januari 2022

_____________________

Rebecca Adolfsson

Sekreterare 2021

_____________________

Amanda Byskata

Ordförande 2021


