
Välkomna till info- och 
diskussionstillfälle angående:

“Åbo Akademis tekniska 
alumner, 
ÅATA”



Bakgrund

• Axels Industriråd (AIR) och Axel och Stinas Gamyler (ASG) 
anspelar kraftigt på KK traditioner. 
• Date-alumnerna kallar sej Albin och ? (finns inget kvinligt namn 
idag). Det är väldigt förståeligt att Dateiterna inte kan 
identifiera sej med ASG/AIR, och väldigt få blir medlemmar.
• Det finns ett stort intresse för alumnverksamhet bland 
Dateiter
• FNT tar idag in ungefär lika många studerande på kemisidan 
som på datasidan
• Vi vill hålla alla tekniska alumner vid ÅA under ett tak. Vi 
kommer alla från samma fakultet



Målsättning för nya organisation
• Alumnverksamhetens huvuduppgift är att koppla ihop och ge ett 

mervärde till sina medlemmar, samt att skapa en koppling mellan 
alumner och studerande.

• En alumniorganisation för alla alumner från Kemistklubben, Date 
och EnTech (Entchs framtid är för tillfället osäker)

• Alla specialföreningars medlemmar har egen underorganisation
• ASG, Date alumner, EnTech alumner (ifall intresse finns)

• Gemensamt medlemsregister och ekonomi
• Styrelsen ansvarar för rättvis fördelning av resurser mellan 

undergrupper
• Styrelsen ansvarar för gemensamma evenemang som “AIR” 

seminarium, multiårskurssitz, branchkvällar, Full Moon GT etc
• Undergrupper ordnar gruppspecifikt program och kan även förvalta 

eget kapital t.ex. stipendiefonder



Förslag på set-up

“Åbo Akademis Tekniska 
Alumner, ÅATA”

• Alumniförening för alla alumner från Kemistklubben, Date och 
EnTech

• Styrelse bestående av max 10 alumner samt specialförenings- och 
fakultetsrepresentanter

• Fungerar fortsättningsvis under Kemistklubben
• Arrangerar gemensamma evenemang och ansvarar för 

medlemsregister och ekonomin

Axel och Stina 
Gamyler, ASG

“Albins R. Gamyler”,       
ARG “EnTechs Gamyler”          

• Specialföreningarnas egna 
alumngrupper

• Kan ha egen “arbetsgrupp” och egen 
arbetsordning

• Ordnar gruppspecifika arrangemang
• Kan förvalta egna medel



Förslag till ändringar av stadgar och 
arbetsordning
Stadgar
• Styrelsesammansättning:

• 6-10 styrelsemedlemmar som väljs på 2+2 
år (idag 4 år)
• Jämn fördelning

• 4 ASG:are
• 4 ”ARG:are”
• 1-2 Entechare

• KK, Date, (Entech styrelse representater)
• TFiF’s verksamhetsledare

• Alltid välkomna gäster:
• FNT’s Dekanus, 
• Specialföreningarnas Presidenter och 

kuratorer

• Styrelsen har minst tre möten per år 
varav minst ett f2f

Arbetsordning
• Styrelseposter:

• Ordförande (roterande varannat år ASG & 
”ARG”)

• Vice Ordförande (roterande varannat år 
”ARG” & ASG) Vice ordf blir ny ordf.

• Skattmästare: (TFiF verksamhetsledare)
• Informatör: LinkedIn & Facebook postningar 

samt ansvarar för att hemsidan är up-to-
date

• Verksamhetsledare (ordinarie 
styrelsemedlemmar med stöd av 
klubbansvariga) ansvarar för branchkvällar, 
AIR seminariet, Multiårskurssitz)

• Ekonomieansvarig (KK:s ekonomizer)
• Medlemsregisteransvarig (DaTe representant)




