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KEMISTKLUBBEN VID ÅBO AKADEMI RF 
 

Årsberättelse 
 

Allmänt 
 
Kemistklubben vid Åbo Akademi rf utvecklade sin verksamhet under året 2019, sitt 96:e 
verksamhetsår. En ny styrelsepost hade skapats 2018 och i januari började den första 
näringslivsansvariga sitt arbete. År 2018 hade det också bestämts att ett finansutskott ska börja 
utveckla klubbens placeringsverksamhet. På hösten bestämdes det på ett medlemsmöte att för 
året 2020 ska sekreterarens och vice ordförandes arbetsuppgifter uppdateras. Styrelsen började 
utveckla klubbens informationsflöde och infomejlet fick ett helt ny utseende. 
 
Kemistklubben ordnade mycket program åt sina medlemmar, bland annat de traditionsenliga 
resorna till Norge och Sverige samt Kemistbaalen. På våren testades det ett nytt koncept att ha lite 
annan sorts program efter medlemsmöten men det var inte så stor succé. Kemistklubbens 
högskolepolitiska ansvariga började utveckla informationsflödet mellan professorerna och 
studerande och till klubbens medlemmar. Styrelsen var även i kontakt med ÅAS högskolepolitiska 
ansvariga för att förbättra studier och studiemiljö. Styrelsen var också ofta i kontakt med nya 
dekanus och gav förbättringsförslag. 
 
 

Kemistklubbens styrelse samt verksamhetsgranskare 
 
Kemistklubbens medlemsmöte valde ordföranden på MM07 19.10.2018 och resten av styrelsen 
samt verksamhetsgranskare på MM09 14.12.2018. Den valda styrelsen presenteras i följande 
tabell: 
 
Tabell 1. Kemistklubbens styrelse 2019 

Namn Uppgift 

Ida Nordell Ordförande 

Andreas Sweins Vice ordförande 

Emil Högnabba Ekonomiser 

Ronja Koskinen Sekreterare 

Sara Hagman Näringslivsansvarig 

Erik Hakala Klubbhövding 

Janne Tiala Idrottsminister 

Lukas Akantu Programchef 

 
Styrelsen sammankallades till styrelsemöte 34 gånger. Mellan mötena kommunicerade styrelsen 
via WhatsApp.  
 
Som föreningens verksamhetsgranskare fungerade Thomas Kurtén och Nikolas Lehtinen. Som 
verksamhetsgranskarens suppleanter fungerade Emma Engström och Isabella Laurén. 
 



 

Möten 
 
Styrelsen samlades 34 gånger under året mötesdagarna var: 6.1, 14.1, 21.1, 28.1, 4.2, 11.2, 18.2, 
25.2, 4.3, 18.3, 25.3, 1.4, 8.4, 15.4, 23.4, 28.4, 29.4, 2.9, 9.9, 16.9, 24.9, 30.9, 7.10, 14.10, 21.10, 
28.10, 4.11, 11.11, 18.11, 25.11, 1.12, 8.12, 16.12 och 28.12. 
 
Klubben sammankallades till medlemsmöte nio gånger under året. Mötesdagarna var 18.1, 15.2, 
15.3, 10.4, 3.5, 13.9, 18.10, 15.11 och 13.12. På mötena bestämdes det bland annat om 
uppdatering av medlemsavgiften och arbetsordningen, diskuterades det om kommande 
jubileumsåret och jubileumsbaalen och på årsmötet gicks det igenom årsberättelse och bokslut 
samt på hösten budget och verksamhetsplan. På MM07 valdes det efter ett spännande val en ny 
ordförande till klubben, Lukas Akantu, och på MM09 resten av styrelsen. På hösten fick klubben 
också en ny kurator då Lars Gestranius mandatperiod tog slut och klubben valde Zacharias Aarnio 
till ny kurator. 
 
 

Målen 
 
Som Kemistklubbens mål är enligt föreningens stadgar att bland sina medlemmar höja intresset 
för den kemiska och tekniska vetenskapen och forskningen samt tillvarata sina medlemmars 
intressen såväl inom som utom Akademin. För att uppnå de här målen ordnade Kemistklubben 
flera olika evenemang under året och hade representanter i olika organ som bestämde om 
studierelaterade ärenden. Nytt för året 2019 var Åbo Akademis aktiva marknadsföring för 
naturvetenskapliga ämnen och Kemistklubbens medlemmar var aktiva i den här verksamheten. 
 
Kemistklubben fick 33 nya medlemmar och 32 nya gulismedlemmar. Kemistklubben 
marknadsförde aktivt sin verksamhet till gulisar genom att ordna mycket program åt dem speciellt 
i början av läsåret.  
 
En viktig sak som klubben arbetade aktivt med var att säkerställa verksamhetens kontinuitet med 
tanke på det kommande flyttet till Aurum. Klubben var aktivt i kontakt med Åbo Akademis ledning 
gällande nya utrymmen och olika möjligheter för ett nytt kansli undersöktes. 
 

 

Klubbens ekonomi 
 
Under året 2019 sköttes föreningens ekonomi enligt bra redovisningsprinciper samt enligt 
budgeten som fastställdes på MM09 2018. Året 2019 redovisade föreningen ett överskott. De 
största kassaflödena från KK:s konto var Kemistbaalen, Wappmiddagen, Norgeresan, 
tofsmössorna och Europa-xqr^2:en. Största kassaflödena till KK:s konto var ASINDA, festintäkter, 
Europaxqr^2:en, Norgeresan och försäljningen av tofsmössor. 
 
 
 



Gulisverksamhet 
 
Tutorerna samarbetade aktivt med Datateknologernas (DaTe) tutorer och så gott som allt program 
var gemensamt för DaTe:s och KK:s gulisar. I år försökte tutorer utveckla gulisverksamheten mot 
det hållet som bäst skulle betjäna de nya studerandena. Det har tidigare kommit fram att 
gulisverksamheten borde utvecklas, men det har varit lite oklart åt vilket håll det skulle vara. 
Därför skapades det för första gången en enkät om gulisverksamheten och gulisarna fick berätta 
sina åsikter och utvecklingsförslag. Feedback som kom via enkäten var huvudsakligen positivt men 
det kom några förbättringsförslag som nästa årets tutorer kommer att försöka ta i beaktande.  
 
 

Representation och samarbete 
 
Kemistklubbens medlemmar var med i olika beslutande organ och främjade aktivt medlemmarnas 
förmåner och rättigheter. Dessutom samarbetade klubben med flera olika specialföreningar på 
olika evenemang och styrelsen representerade klubben på olika årsfester och tillställningar.  
 
I mars ordnades den traditionsenliga resan till Trondheim och ett gäng på 32 Kemistklubbens 
medlemmar deltog i Vinterblotet. I april var det dags för Berzelii i Sverige och ett lite mindre gäng 
KK:are reste till Stockholm för att delta i festligheterna.  
 
På våren ordnades det dessutom en sitz i samarbete med SF-klubben och på hösten sitzades det 
med Teknologkommissionen och Teknologföreningen från Aalto-universitetet. Under året 
samarbetade Kemistklubben tätt med DaTe, speciellt gällande gulisverksamheten.  
 
 

Evenemang under året 
 
Under året ordnade Kemistklubben flera olika evenemang och försökte utveckla verksamheten 
genom att testa på nya koncept, så som film- och spelkväll efter MM. På våren ordnades resorna 
till Norge och Sverige samt en hel del sitzar. På våren ordnades årets första FIA-cup och kring 
Wappen ordnades många evenemang och det testades på mjödpong. På wappen ordnades det 
Teknologwappmiddag, vilken var en stor succé som vanligt. Hösten kickades i gång med 
gulisveckans program och traditionsenliga sångsitzen. Efter sångsitzen var det dags för 
Europaxqr^2:n, som hade Frankfurt som mål den här gången. Under veckan besöktes Clariant, 
Clyde Bergemann samt BASF.  På hösten ordnades det också ÅK-4:s fackxqr till Malaga. Hösten 
fortsattes med några sitzar och andra FIA-cupen (Fredrik ”Fredu” Nyholm förlorade igen, för 
tionde gången).  I november var det dags för baalveckan och nordiska gäster. Den här gången var 
det 20 svenskar och 30 norrmän som deltog i baalveckans festligheter. Året avrundades 
traditionsenligt med valmötet och Lucia-sitzen.  
 
 

Publikationer 
 
Under året 2019 utkom Kemistklubbens medlemstidning Tekniska Åtgärder 8 gånger. Upplagorna 
varierade mellan 25 och 60: januari 45, februari 45, mars 35, september 50, november 25, 



december 60. Redox 71 utkom i början av sommaren och dess upplaga var 330 exemplar. 
Eldprowets tidskrift utkom som traditionen påbjuder i samband med Eldprowet. 
 
 

Utmärkelser 
 
Under året delades det ut en del utmärkelser, se tabell 2. 
 

Stipendium Stipendiat(er) 

Kamratskapsstipendiet Pontus Lindroos 

Kaffestipendiet Daniel Eriksson 

Magnum-stipendiet Johanna Clayhills & Alexander Wentin 

Krokodilstipendiet André Båssar 

Sjörövarstipendiet Emelie Enestam 

Axelstandar ÅAS, Pontus Lindroos 

Samarbetstecknet Johanna Brink 

Fiilisstipendiet Tobias Reuter 

Kemistklubbens förtjänsttecken Oskari Lehtinen 

Boes stipendium Sebastian Franz & Ebba Malm 

 


