Äldremedlemsverksamheten förnyas – INFOPAKET!
Maj nationsmöte beslöt att utse Föreningen Wiborg r.f. till nationens officiella
seniorförening, och överlåta ansvaret för nationens äldre medlemmar till
föreningen fr.o.m. 2018. Vad betyder det här för dig som äldre medlem? Här
får du svaret!
Vad är Föreningen Wiborg r.f.?
Föreningen Wiborg r.f. grundades 2011 av en grupp dåvarande och tidigare aktiva
medlemmar av ÖFN som ansåg att nationen behövde en egen garantiförening.
Föreningens uppgift är att stöda nationens långsiktiga verksamhet och trygga nationens
fortsatta existens även vid sämre tider. Med att ha en del av nationens ekonomiska och
andliga kapital i en skild organisation, ville man se till att nationens kunskap och
traditioner lever vidare ifall det av någon anledning skulle gå dåligt för nationen. Många av
er kanske minns början av 90-talet, då nationens fortsatta existens var ifrågasatt och
upplösning av nationen var ett seriöst alternativ. För att förhindra liknande scenarion ville
man grunda en understödsförening som vid behov kunde hjälpa till med att få nationen på
fötter igen. Föreningen samlar in medel för att stöda nationens långsiktiga verksamhet,
och ger även bidrag för att finansiera enskilda projekt, som t.ex. nationens senaste historik.
Föreningens inkomster baserar sig idag på medlemsavgifter och understöd. I regel har
medlemsavgifterna fonderats för att samla in ett kapital som möjliggör förenings syfte,
medan verksamheten drivits främst med understöd från utomstående stiftelser.
Föreningen erbjuder sina medlemmar förutom vår- och höstmötesmiddagar även skilt
program några gånger per år enligt vad medlemmarna är intresserade av. Populära
program har varit bl.a. sommarexkursionen (i år besöktes Malmgårds bryggeri) och
julfesten (som ordnas tillsammans med ÖFN:s YngÄl-utskott). Föreningens medlemskår
är en salig blandning av nationsmedlemmar, nyligen utexaminerade wiburgenser, erfarna
äldre medlemmar och allt där emellan.
Bakgrund till förnyelsen
ÖFN har inte haft något egentligt regelbundet program för enbart äldre medlemmar, utan
äldremedlemsverksamheten har bestått av deltagandet i nationens ordinarie evenemang.
Då Föreningen Wiborg redan samlat flera wiburgenser som medlemmar, och då
föreningens evenemang visat sig vara lyckade och populära, uppstod idén om att utvidga
föreningens verksamhet från att endast vara en garantiförening till att även göra det till en
mötesplats för tidigare nationsaktiva (och förstås även intresserade nationsmedlemmar).
Nationen har sedan 2008 haft en mycket framgångsrik Yngre-Äldre (YngÄl) verksamhet,
där målgruppen varit de wiburgenser som varit på slutrakan av sina studier eller nyligen
utexaminerats. Däremot har det saknats en naturlig fortsättning då man känt att man inte

heller känner sig hemma bland YngÄl-medlemmar. Då tidigare aktiva YngÄl som övergått
till ”vanliga” äldre medlemmar blivit allt fler, har intresset för något eget äldre
medlemsprogram blivit allt större. Föreningen Wiborg har visat sig fylla detta behov, och
med detta beslut ville man formalisera samarbetet med föreningen. ÖFN ser förstås gärna
att äldre medlemmar även i fortsättningen dyker upp på nationen då de känner för det,
men med denna förnyelse kan man även få tillgång till ett helt eget program skräddarsytt
för äldre medlemmars intressen.
Det har också visat sig att skillnaden mellan äldre medlemskap och medlemskap i
föreningen varit en aning oklar, och även den dubbla medlemsavgiften äldre medlemmar
och föreningens medlemmar betalat har varit problematisk. Med denna förnyelse ville man
då göra hela konceptet mer tydligt och göra det mer klart vad det egentligen är frågan om.
Hur har processen gått till?
Beslutet är ett resultat av diskussioner som förts mellan nationen och Föreningen Wiborg i
över ett år. Från nationens sida har ärendet främst skötts av kurator, men det har även
varit uppe på flera nations- och styrelsemöten och även nämnts i tidigare
äldremedlemsbrev. Idén har tagits väl emot både inom nationen och hos föreningen.
Planeringen kulminerade i maj då ÖFN:s nationsmöte gjorde följande principbeslut:
Föreningen Wiborg r.f. utses som nationens seniorförening och föreningen tar från och
med 2018 ansvaret för nationens äldremedlemsverksamhet. Nationens kurator har även
i fortsättningen ansvar för att upprätthålla kontakten till nationens äldre medlemmar
och hålla dem uppdaterade om nationens verksamhet, och detta görs i fortsättningen i
samarbete med Föreningen Wiborg. Nationen kommer att avskaffa
äldremedlemsavgiften från och med 2018. Nationens kurator och styrelse ges
befogenheter att komma överens om praktiska arrangemang med Föreningen Wiborg.
Vad ändras för äldre medlemmar?
Från er synvinkel kommer det inte att ske desto större förändringar. Kuratorsbrev,
inbjudan till nationens evenemang och nationstidningen Paprikan kommer även i
fortsättningen att skickas till er som medlemmar av föreningen, men ni kommer också att
få möjligheten att delta i Föreningen Wiborgs program om ni så önskar.
Från ett administrativt perspektiv innebär förnyelsen att det i fortsättningen är föreningen
som upprätthåller äldremedlemsregistret och som man betalar äldremedlemsavgiften till.
Det här betyder förstås att nationens direkta inkomster minskar, men både styrelsen och
nationsmötet har konstaterat att det inte äventyrar nationens verksamhet.
Ändrar äldremedlemsavgiften?
Nej, inte i praktiken. Enligt nationens stadgar erlägger äldre medlemmar en årsavgift som
bestäms av nationsmötet. För tillfället är avgiften 25€ per år, men från och med 2018
kommer summan att vara 0€. Föreningen Wiborg har en årsavgift som motsvarar
nationens nuvarande äldremedlemsavgift, dvs. 25€ per år. Medlemsavgiften fastställs
förstås av föreningsmötet, men för tillfället finns inga planer på att ändra på årsavgiften.
Föreningen Wiborg har förutom årsavgiften även sedan föreningens instiftande haft en
inskrivningsavgift på 100€, som använts för att bygga upp föreningens kapital. För att
behandla både nationens äldre medlemmar samt föreningens nuvarande medlemmar
rättvist, har föreningen konstaterat att man med att betala årsavgiften ses som en de facto
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medlem, men att rösträtt vid föreningsmöte innehas av de som betalat
inskrivningsavgiften. Med årsavgiften kan man ändå delta i alla evenemang som
föreningen ordnar och får all information som skickas ut.
Summa summarum: Du behöver inte betala något extra (om du inte vill betala
inskrivningsavgiften till föreningen), och du behåller samma förmåner som tidigare.
Avskaffas nationens äldre medlemskap?
Nej. Beslutet ändrar inte på nationens stadgar, som även i fortsättningen innehåller
medlemskategorin ”äldre medlem”. Som nationens äldre medlem räknas enligt stadgarna
en nationsmedlem som avgått från högskola eller avlagd slutexamen. Nationens äldre
medlemmar har bl.a. närvaro- och yttranderätt vid nationsmötet.
Behöver jag ansöka om medlemskap i Föreningen Wiborg?
Nej, du kommer inte att behöva skilt ansöka om medlemskap i föreningen. Det kommer att
räcka med att betala förenings årsavgift på samma sätt du tidigare betalat
äldremedlemsavgiften till ÖFN, och du får alla medlemsförmåner du fått som nationens
äldre medlem (hemskickad nationstidning, inbjudan till evenemang samt kuratorsbrev)
och även möjlighet att delta i föreningens verksamhet. Om du så önskar kan du även betala
föreningens inskrivningsavgift som ger rösträtt på föreningens möten.
Jag vill stöda nationen direkt och inte ge pengar till okända föreningars blöta
sammankomster! Hur kan jag vara säker på att pengarna på riktigt används
för nationen? Måste jag gå med i Föreningen Wiborg om jag inte vill?
Föreningen samlas två gånger per år till vår- och höstmöte. Rösträtt innehas av de
medlemmar som betalat inskrivningsavgiften. De som betalar årsavgiften är även
välkomna med på mötet för att bekanta sig med föreningens verksamhet.
Den dagliga verksamheten sköts av föreningens styrelse. Föreningen Wiborgs styrelse
består idag av 11 wiburgenser som tillsammans har en mycket omfattande erfarenhet från
ÖFN, representerar olika nationsgenerationer och som drivs av en genuin vilja att av att
stöda nationen så bra som möjligt.
Föreningen Wiborg r.f. styrelse 2017, och deras tidigare förtroendeuppdrag på ÖFN:
mil.kand.
fil.dr.
DI
pol.kand.
fil.mag.
professor
professor
DI
pol.mag.
fil.mag.
tekn.dr.

Alexander Grandin
ordförande 2009
Fredric Granberg
skattmästare 2011
Henri Lohilahti
ordförande 2010
Hanna Othman
ordförande 2013
Ann Holm-Dellringer kurator 1979-1981, hedersmedlem
Olavi Luukkanen
inspektor 1986-1993 & 2003-2011, hedersmedlem
Mats Brommels
inspektor 1994-2002, hedersmedlem
Albert Andersson
ordförande 2011
Annette Tallberg
kurator 2011-2013
Sonja Parkkamäki-Kotakallio kurator 2001-2003
Yvonne Nygård
kurator 2009-2011

Dessutom har nationens sittande inspektor och kurator enligt föreningens stadgar
närvaro- och yttranderätt på föreningens styrelse- och föreningsmöten.
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Vi kan förstås inte tvinga någon att gå med i en förening. Men vi hoppas på att du även i
fortsättningen vill stöda Östra Finlands Nations verksamhet, även om det i framtiden görs
via nationens garantiförening. Om du ändå av någon orsak inte är bekväm med att gå med
i Föreningen Wiborg, men önskar fortsättningsvis att stöda ÖFN, kommer det att finnas
en möjlighet att direkt stöda nationen med en frivillig understödsavgift.
Vad händer nu?
Nu när principbesluten är gjorda är det upp till Föreningen Wiborg och nationen att
komma överens om praktiska detaljerna. Målet är att överföra verksamheten till
Föreningen Wiborg så att äldremedlemsavgiften från och med 2018 betalas till föreningen.
Mera information om hur processen fortskrider kommer att skickas i kommande
äldremedlemsbrev. Men som sagt, från er synvinkel kommer just inget att ändra förutom
att ni från och med nästa år även får inbjudan till Föreningen Wiborgs evenemang.
Om du har frågor är det bara att kontakta nationens kurator eller föreningens ordförande.
Vi hoppas på att ni är lika ivriga för förändringen som vi, och ser fram emot en desto
aktivare äldremedlemsverksamhet!

Otto Luukkanen

Rasmus Olander

ÖFN Kurator (fram till 31.8.2017)

ÖFN kurator (fr.o.m. 1.9.2017)

tel. 040 847 5407

tel.050 003909

q@ofn.fi

Alexander Grandin
Föreningen Wiborg ordförande
tel. 040 5072755
ordforande@foreningenwiborg.fi
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