
 

 
 

ÖSTRA FINLANDS NATION vid 

Helsingfors universitet  

Mötesprotokoll 

Nationsmöte 26.1.2017 kl. 18.00 
 

På Nypolen 
 
Närvarande: 
 
Kai Nordlund 
 
Otto Luukkanen 
 
Jessica Karlsson 
 
Petteri Aalto 
 
Joanna Weckman (avlägsnade sig vid paragraf 13) 
 
Emilia Sundholm 
 
Rebecca Nordman 
 
Oscar Henriksson (anlände vid paragraf 8) 
 
Jenny Skoglund (anlände vid paragraf 11) 
 
Kim Wiik 
 
Silja Virtanen 
 
Robert Andersson 
 
Mikko Hietanen 
 
Elmer Tuominen (anlände vid paragraf 4) 
 
Markus Höglund (anlände vid paragraf 4) 
 
Henri Lohilahti 
 
Gustaf Antman 



 
Jonne Granqvist 
 
Viktor Olander  
 
Robin Westerholm 
 
Laura Lehtola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§1        Mötets öppnande  
 

Mötet öppnades 18.01. 
 

 

§2        Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 
 

Stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 
 

§3        Godkännande av föredragningslistan 
 
Föredragningslistan godkändes. 

 
 

§4        Val av protokolljusterare 
 

Robert Andersson och Petteri Aalto valdes till protokolljusterare. 
 

§5        Val av rösträknare 
 

Robert Andersson och Petteri Aalto valdes till rösträknare. 
 

 

§6        Anmälningsärenden 
 

 

a. Tvåspråkighetsutskott 2017  
 

Styrelseordförande Emilia Sundholm redogör om Studentkårens      
tvåspråkighetsutskott. Alla nationsmedlemmar är varmt välkomna med i        
utskottets verksamhet. Nationsmedlemmar uppmanas att kontakta      
nationsmedlem Rasmus Olander ifall intresse finns. 

 
b. Förslag på mottagande av förtjänsttecken  

 
Mottagare av nationens förtjänsttecken ”Niten” kan föreslås med inkludering 
av motivering till kurator Otto Luukkanen. 

 



10.12  Julfest 42,  wiburgenser 
15.12 Nationsmöte, 15 wiburgenser 
18.12 Styrelseutbildning, 8 wiburgenser 
5.1 Styrelsemöte, 8 wiburgenser 
12.1. Welcome Fair vid Helsingfors universitet, 2 wiburgenser 
12.1 Spelkväll på Öffen, 12 wiburgenser 
13.1 SNÄf styrelseskifte, 1 wiburgens 
14.1 Styrelseskifte, 14 wiburgenser 
17.1 Styrelsemöte, 7 wiburgenser 
17.1 SSBS Förvaltningsrådsmöte, 6 wiburgenser 
18.1  Programutskottsmöte,  5 wiburgenser 
19.1 Funkkisfest, 20  wiburgenser 
24.1 Nypolens gemensamma styrelseträff, 8 wiburgenser 
25.1 Kupkom möte, 4 wiburgenser 
25.1 YngÄl Öl, 6 wiburgenser 

 
 

§7        Styrelsen redogör för sin verksamhet 
 

Varje styrelsemedlem redogjorde kort vad de gjort inom sitt eget ansvarsområde. 
 
 

§8        Utvecklingsutskottets plan för 2017 
 

Kurator Otto Luukkanen presenterade utvecklingsutskottets plan för år 2017. 
Planen godkändes. 

 
 

§9        Verksamhetsplan för 2017 
 

Styrelseordförande Emilia Sundholm presenterade verksamhetsplanen och 
projektplanen för år 2017. 
Innehållet diskuterades. Verksamhetsplanen och projektplanen godkändes med 
några justeringar. 

  
§10      Fastställande av medlemsavgift för 2017  

 

Förslaget att bibehålla medlemsavgiften på 12 euro för nationsmedlemmar och 
25 euro för äldre medlemmar godkändes av nationsmötet.  

 
§11      Budget för 2017 
 

Skattmästare Gustaf Antman presenterade budgetförslaget. Budgeten godkändes 
med några ändringar. 
Diskussion kring avbrytandet av prenumeration på tidningen Östnyland uppstod. 
Nationsmötet beslöt avbryta prenumerationen av tidningen Östnyland. 
Styrelsen avbryter prenumerationen. 

 
§12      Beslut om hederstecken 

 
Stipendiefondensstyrelse har inte hunnit sammanträda för att behandla förslagen 
om utdelning av hederstecken. Ärendet bordläggs. 
 
 



§13      Övriga ärenden 
 

a. Köksrenovering 
 

Jenny Skoglund förklarar situationen med renoveringen av Nypolen. 28.4 skall          
lokalen vara tom på möbler och ingen får vistas där längre. Preliminär            
inflytningsdag tillbaka till Nypolen är 4.9. Lokalen genomgår en renovering av           
värme, tappvatten, ventilation och belysning. Ingen ytrenovering kommer att         
genomföras. Nypolen kommer att få ett nytt kök och unisex-toaletter. Köket           
flyttas till ”horrorhörnan” och på kökets plats föreslås en garderob och           
förvaringsutrymmen. Jenny Skoglund meddelar att hon valts på        
Kupolkommitténs-möte 25.1 som renoveringsansvarig. 
 
 
 
 
 
 

 
b. Forum för annonsering 

 
Ett förslag om att publicera annonsen för årsmöte på Hufvudstadsbladet 
uppstod. Ett annat förslag om att publicera annonsen i tidningen ÖstNyland 
uppstod. Beslutet krävde röstning. Tidningen Hufvudstadsbladet vann 
röstningen med 10 röster mot 2. Nationsmötet godkände att annonsen för 
årsmötet publiceras detta år i tidningen Hufvudstadsbladet. 

 
 

c. Punschens framtid på nationen 
 
Nationsmötet diskuterade när punschen skall serveras i samband med kaffet. 
Nationsmötet beslöt att kaffet serveras före punschen i mån av möjlighet. 
 

d. Årsfestkommitténs verksamhet 
 

Årsfestkommittén har det stora hela under kontroll med årsfesten. Kim Wiik 
som är medlem av årsfestkommittén uppmanar alla nationsmedlemmar att 
delta i sökandet av sponsorer. Information om sökandet av sponsorer skickas 
ut i nästa informationsmail till medlemmar. Diskussion kring ordnandet av 
dansövning före årsfesten uppstod.  

 
 

§14      Nästa möte 
 

Nästa möte hålls 23 februari kl.18 på Nypolen. 
 

§15      Avslutande av möte 
 

Mötet avslutades 19.29 
 
 
 
 
 



 
__________________________________ __________________________________  

Kai Nordlund, inspektor Laura Lehtola, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________  

  Robert Andersson, protokolljusterare Petteri Aalto, protokolljusterare 



  

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

              Mötesprotokoll 

                                          Årsmöte 23.2.2017 kl. 18.00 

                                      På Nypolen  

Närvarande:  

Emilia Sundholm 

Max Kivivuori 

Rebecca Malin 

Wilhelm Mansén 

Joakim Weckman 

Otto Luukkanen 

Kai Nordlund 

Viktor Olander 

Mikko Hietanen 

Rebecca Nordman 

Jenny Skoglund 

Robert Andersson 

Kim Lindfors 

Marcus Höglund 

Elmer Tuominen 

Adriana Forsbäck 

Joanna Weckman 

Hanna Othman (anlände vid paragraf 7) 

Kajsa Henriksson (anlände vid paragraf 7) 

Silja Virtanen (anlände vid paragraf 7) 



Robin Westerholm 

Laura Lehtola 

 

§1  Mötets öppnande  
 
 Mötet öppnades 18.02 av inspektorn. 
 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 
 
 Stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 
 

§3  Godkännande av föredragningslistan 
 
 Föredragningslistan godkändes. 
 

§4  Val av protokolljusterare 
 
 Wilhelm Mansén och Joakim Weckman valdes till protokolljusterare. 
 

§5  Val av rösträknare 
 
 Wilhelm Mansén och Joakim Weckman valdes till rösträknare. 
 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 
 

Respektive styrelsemedlemmar redogjorde kort för vad de har gjort inom sitt 
ansvarsområde. 

 

§7  Behandling av verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 

 Bilaga 1. Verksamhetsberättelse för året 2016 

 Bilaga 2: Balansräkning 

 Bilaga 3: Resultaträkning 

 

 Styrelseordförande Emilia Sundholm presenterade verksamhetsberättelsen, innehållet 

diskuterades.  

Jenny Skoglund presenterade bokslutet. Jenny presenterade först resultaträkningen 

och därefter balansräkningen åt närvarande nationsmedlemmar.  

Under medelanskaffning i resultaträkningen hade medlemsavgifterna sjunkit jämfört 

med föregående år, trots att fler gulisar skrivit in sig i nationen. Det tyder på att 



medlemmar som skrev in sig 2015 eller tidigare inte betalat medlemsavgift i samma 

utsträckning som tidigare.  

Avskrivningarna som gjordes under året gällde nationens dator och skrivare. 

Joakim Weckman undrade om det finns någonting avvikande i resultaträkningen från 

budgeten för 2016. Jenny Skoglund svarade att det inte fanns stora kast från budgeten. 

Resultatet på ca 24 800€ bestod till största delen av stipendiefondens placeringar som 

2016 togs med i nationens bokslut. Stipendiefondens placeringar (bokföringsvärdet) 

uppgick till 24 018,60€ 31.12.2016 och motsvarande summa syns som en ökning i 

balansen och som en inkomst i resultaträkningen för 2016. Om man bortser från detta 

gjorde nationen 2016 ett nettoresultat på +840,21€. Marknadsvärde 31.12.2016 för 

nationens stipendiefond var 36 489,74€ och för nationens direkt ägda placeringar 

83 209,71€.  

 

§8  Behandling av verksamhetsgranskningsberättelse för 2016 

   Bilaga 4: Verksamhetsgranskningsberättelse 

 

Emilia Sundholm presenterade verksamhetsgranskningsberättelsen för året 2016.  

Bokslutet har granskats och inga väsentliga fel eller att nationen orsakats skada har 

upptäckts i granskningen.  

 

§9  Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 

Beslutsförslag: Nationsmötet fastställer bokslutet 

 

Nationsmötet fastställde verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2016. 

 

§10  Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 2016 samt beslut om disponering av överskott 

Beslutsförslag: Nationsmötet ger ansvarsfrihet år styrelsen 2016 och överskottet för 

2016 förs mot det balanserade överskotten/underskotten. 

 

Inspektor Kai Nordlund efterlyste mötespaus under denna punkt kl.18.35. 

Mötet fortsatte kl.18.40. 

Nationsmötet beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen 2016. 



Nationsmötet beslöt att föra 2016 års vinst mot det balanserade överskottet. 

 

§11  Beslut om mottagare av hederstecken 

Otto Luukkanen informerade att stipendiefondens styrelse har under mötet i februari 

behandlat ett förslag till mottagare av hederstecken. Förslaget gäller kurator emerita 

Annette Tallberg. Stipendiefondens styrelse har enhälligt godkänt förslaget och föreslår 

till årsmötet att Annette tilldelas nationens hederstecken. Otto räknade upp hur oerhört 

viktig person Annette är för nationen och dess medlemmar. Enligt honom och resten av 

nationsmötet är förslaget att utdela hederstecknet till kurator emerita Annette Tallberg 

mycket välmotiverat. Annette har gjort allt man kan för en nation, hon har varit oerhört 

viktig person för nationen under flera års tid. Hon har innehaft flera viktiga poster och 

gjort sig exceptionellt förtjänt inom nationen. 

Förslaget att tilldela Annette Tallberg nationens hederstecken godkändes enhälligt av 

nationsmötet. 

Inspektorn påpekade också att Nationsmötet i februari 2016 beslöt enhälligt att kalla 

Henrik Diesen till hedersledamot. Henrik Diesen kommer att bli kallad till hedersledamot 

på årsfesten 2017, då han inte kunde närvara på årsfesten ifjol.  

 

§12  Fastställande av forum för sammankallande av nationsmöte 

Beslutsförslag: Nationens e-postlista fungerar som forum för sammankallande av 

nationsmöte. 

 

Styrelsen föreslog att nationens e-postlista fungerar som forum för sammankallande av 

nationsmöte. Förslaget godkändes av nationsmötet. 

 

§13  Fastställande av forum för annonsering  

Beslutsförslag: Hufvudstadsbladet (HBL) fastställs som forum för annonsering. 

 

Emilia Sundholm presenterade prisjämförelsen mellan tidningen Östnyland och 

Hufvudstadsbladet. Det påpekades att Hufvudstadsbladet når en allt större grupp 

studeranden och därför är lämpligare ställe att annonsera. 

Hufvudstadsbladet fastställdes som forum för annonsering av nationsmötet. 



 

 

§14  Tillsättande av kuratorsmakare 

Utdrag från kapitel VI, § 40: 

”Kurator väljs för två år i sänder av nationsmötet inom maj månad. Valet förbereds av tre 

kuratorsmakare som utses av nationen senast inom februari månad. Minst en av 

kuratorsmakarna bör vara inspektor, kurator eller styrelseordförande. (...) 

Kuratorsmakarna skall behandla till dem inlämnade förslag samt inför det nationsmöte 

där kurator väljs framlägga en sammanställning över kandidaterna. Kuratorsval förrättas 

mellan de av kuratorsmakarna behandlade kandidaterna. (...)” 

 

Kurator Otto Luukkanen föreslog sig själv, Inspektor Kai Nordlund och kurator emerita 

Belinda Andersson som kuratorsmakare inför kuratorsvalet i maj.  

Nationsmötet godkände föreslagen till kuratorsmakare. 

 

§15  Anmälningsärenden 

 

  a.    Nationen fyller 93 år på lördagen! 

Inspektor Kai Nordlund informerade att det under kommande helg kommer att firas 

nationens 93:e årsfest på Restaurang Sipuli. 

Årsfestmarskalk Wilhelm Mansén förklarade för närvarande om årsfestens gång. 

Dessutom upplyste han att hans utskott kommer att sälja drinkbiljetter till årsfesten 

under solenn akten och efter nationsmötet. 

 

b.   Arbetsgrupp för stadgerevidering 

Emilia Sundholm informerade att stadgerevideringsarbetsgruppen består för tillfället av 

fem nationsmedlemmar. Arbetsgruppens främsta uppgift är att gå igenom och 

uppdatera stadgorna så de motsvarar dagens organisation och verksamhet på Östra 

Finlands Nation. Emilia upplyste alla villiga att komma med i gruppen och omarbeta 

stadgorna! 

 

 



 

 

c.   Funktionärshalarmärke 

Emilia Sundholm informerade att funktionärshalarmärkes tävlingen är över och att 

styrelsen fick in fina bidrag till tävlingen. Emilia visade upp det vinnande halarmärket 

för nationsmötet. Halarmärket kommer att delas ut gratis för funktionärer. 

 

 

Jenny meddelade att Pro patria tavlan nu är upphängd i stora salen. 

Jenny meddelade också att Studentbladets nya webbportal har lanserats och Joakim 

Weckman inflikade att alla ska gå och följa deras Facebook-sida. 

Rebecca Nordman informerade att Nationstidningen Paprikan har anlänt till Nypolen. 

 

 

 

 

26.1 Nationsmöte Verksamhetsmöte, 21 wiburgenser 

26.1 Q-träff, 1 wiburgens 

27.1 Satakuntalainen Osakuntas Kuratorskifte, 2 wiburgenser 

1.2 Styrelsemöte, 9 wiburgenser 

2.2 Värdinneutskottsträff, 6 wiburgenser 

2.2 Plätt-och våffelkväll, 35 wiburgenser 

2.2 Stipendiefondens styrelsemöte, 8 wiburgenser 

3.2 Östfinska delegationens konstituerande möte, 3 wiburgenser 

4.2 Runebergsmiddag, 20 wiburgenser 

5.2 Pohjois-Pohjalainen Osakuntas 110:e årsfest, 1 wiburgens 

8.2 Some-och Kurutbildningskväll, 8 wiburgenser 

9.2 Rush, 10 wiburgenser 

10-12.2 Öffens skidutfärd till Himos, 10 wiburgenser 

13.2 Styrelsemöte, 8 wiburgenser 

13.2. Verksamhetsgranskning av nationens bokslut, 3 wiburgenser 

16.2 Sy- och pizzakväll samt dansövning, 20 wiburgenser 



16.2 Rekryteringsutskottsmöte, 6 wiburgenser 

17.2 Keskisuomalainen Osakuntas Inspektorskifte, 1 wiburgens 

18.2 Vasa Nations 109:e årsfest, 6 wiburgenser 

21.2. SNÄf:s vårmöte, 3 wiburgenser 

21.2. Årsfestsångledarutskottsmöte, 3 wiburgenser 

22.2 Yngäl öl-/skumppa, 3 wiburgenser 

 

 

§16  Övriga ärenden 

Robert Andersson önskade att styrelsen klargjorde vad som de menade med rubriken 

”Högre sitz pris för icke medlemmar” i veckans infobrev. Emilia och Mikko förklarade att 

sitspriset för icke-medlemmar av nationen kommer att höjas. Priset har varit samma för 

alla att delta i fester och sitser anordnade av nationen, men i fortsättningen kommer icke-

medlemmar att betala en större summa för att delta i ÖFN:s sitser eller dylika evenemang. 

 

 

§17  Nästa möte 

Nästa möte hålls den 30 mars kl.18 på Nypolen. 

 

§18  Avslutande av möte 
 
Mötet avslutades 18.57. 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________________            __________________________________      

Kai Nordlund, inspektor      Laura Lehtola, sekreterare 

     

 

__________________________________      __________________________________      

Joakim Weckman, protokolljusterare  Wilhelm Mansén, protokolljusterare 



  

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

              Mötesprotokoll 

                                          Nationsmöte 30.3.2017 kl. 18.00 

                                        På Nypolen 

Närvarande: 

Emilia Sundholm 

Otto Luukkanen 

Kai Nordlund 

Viktor Olander 

Mikko Hietanen 

Rebecca Lobrovich 

Kim Wiik 

Robert Andersson 

Filip Granberg 

Elmer Tuominen 

Joanna Weckman 

Jonne Granqvist 

Gustaf Antman 

Jenny Skoglund (anlände vid paragraf 6) 

Rasmus Olander 

Laura Lehtola 

Katarina Söderström 

Silja Virtanen 

 



§1  Mötets öppnande  

Mötet öppnades 18.10 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med små förändringar. Val av representant till Svenska 

Studerandes Intresseförening (SSI) styrelse tillades paragraf 9. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Robert Andersson och Kim Wiik valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Robert Andersson och Kim Wiik valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Jenny Skoglund anlände under punkten 

 

Respektive styrelsemedlemmar redogjorde kort för vad de har gjort inom sitt 

ansvarsområde. 

 

§7  Presentation av årsfestens resultat 

Skattmästare Gustaf Antman presenterade resultatet av årsfesten. Totalt hade 

128 personer anmält sig till årsfesten och hittills har 84 personer betalat för årsfesten. 

Gustaf informerade ytterligare att det fortfarande fattas små utgifter som inte är 

medräknade i resultatet. 

1200 euro hade budgeterats för årsfesten och detta resultat tyder på att budgeten 

kommer att överskridas med ungefär 350 euro. 

Kai Nordlund tackade för den fina årsfesten och konstaterade att den var lyckad. 

Resultaträkningen finns som bilaga. 

 



§8  Information samt tidtabell för Nya Studenthusets A-trappas renovering 

 

Emilia Sundholm informerade nationsmötet att det kommer att ske en omfattande 

linjesanering under sommaren i Nya Studenthusets A-trappa. Linjesaneringen omfattar 

förbättringar i inomhusklimatet, sanitetsutrymmena och köket. 

Emilia visade upp en Power-point presentation gällande saneringen. Power-point 

presentationen finns som bilaga. Utrymmena på Nypolen skall vara tomma senast 28.4 

kl. 22:00. Tillbaka till Nypolen kommer vi att få flytta preliminärt den 1-3.9. 

Emilia visade åt nationsmedlemmarna var A-trappans förvaringsutrymmen är i källaren. 

Från 24-28.4 är det flyttvecka på Nypolen och Emilia önskar att så många 

nationsmedlemmar som möjligt kunde erbjuda en hjälpande hand under flyttveckan. 

En del dörrar på Nypolen kommer under renoveringen att få elektroniska lås som 

registrerar då någon använder sig av dem. Den nuvarande garderobhörnan kommer att 

bli ett storhushållskök med helt ny köksutrustning. Det nuvarande köket kommer i 

fortsättningen att bli förvaringsutrymme och garderob. Herr-och damtoaletterna 

kommer att slås samman till en enhetlig Uni-sex toalett med bås. 

Otto Luukkanen påpekar också att all datakommunikation kommer att förnyas och 

förbättras i samband med renoveringen. En ytrenovering kommer dock inte att ske i 

samband med saneringen. 

I april kan man ansöka om möbleringsstöd från HUS informerade Emilia. Kim Wiik 

informerade att Kupkom kommer att ha ett möte inom kort gällande införskaffning av 

nya möbler och skåp till nationslokalen. Otto påpekade att det vore bra att kolla upp om 

nuvarande skåp passar in i de nya utrymmena. 

Domus Gaudium har lovat att vi får stanna i deras lokaler om vi är i behov av det om 

linjesaneringen inte är färdig till september. 

En storstädning av nationslokalen kommer att utföras före inflyttning i höst. Jenny 

Skoglund tyckte att vi kunde planera inflyttningen tillbaka till nationslokalen som så att 

inte alla nationer flyttar in samma dag och tid på hösten. 

 

Filip Granberg frågade om det kunde kastas bort trasiga stolar, eftersom det finns 

massor av överlopps stolar. Mikko Hietanen berättade att vita borden och stolarna från 



stora salen skall flyttas till förvaringsutrymmena, men att trasiga stolar och bord kan 

eventuellt kastas bort. 

Kim Wiik påpekar att vi inte kan slänga bort hur mycket som helst eftersom vi inte vet 

hur stor summa vi kommer att få i möbleringsstöd av HUS. Möbleringsstödet ersätter 

endast en del av de bortkastade möblerna. 

 

 

 

 

§9  Val av en representant till Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) för perioden 2017-

2018 

 

SSI, Svenska Studerandes Intresseförening r.f, vill ha en representant till sin styrelse från 

ÖFN. Emilia Sundholm informerade att styrelsemedlem Viktor Olander anmälde sig 

intresserad och motiverade sitt intresse för posten. Viktor Olander valdes som 

representant till SSI:s styrelse av nationsmötet. 

 

§10  Beslut om nya stadgar för stipendiefonden (första behandlingen) 

Otto Luukkanen framförde förslaget till nya stadgar för Östra Finlands Nations 

stipendiefond. 

Största förändringen gäller att extra medlemmar kan bli valda till styrelsen dvs 

styrelsemedlemmar av stipendiefonden behöver härefter inte mer vara studerande på 

Helsingfors Universitet.  

Nationsmötet godkände den första behandlingen av ändringar i stadgar för Östra Finlands 

Nations stipendiefond. 

Eftersom antagande av nya stadgar för fonden kräver tre fjärdedels majoritet (3/4) på två 

på varandra följande nationsmöten, så tas stadgarna till behandling pånytt på 

nationsmötet i april. Det nya förslaget till stipendiefondens stadgar finns bifogat. 

 

§11  Beslut om datum för sommarexkursion till Kotka 

Emilia Sundholm presenterade datumförslagen gällande sommarexkursionen för 

nationsmötet. Nationsmötet bestämde att sommarexkursionen hålls den 14-16.7. Den 



årliga sommarträffen kommer att ordnas i Helsingfors, så att så många som möjligt kan 

delta. En bastu- samt grillkväll föreslogs och datumet för sommarträffen bestäms senare.  

 

§12  Externa ärenden 

a.Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

HUS-Tvåspråkighetsutskott ordnade 28.3 en kommunalvalspanel vid Svenska social- och 

kommunalhögskolan i Helsingfors. Paneldebatten var mycket omtyckt med 50 deltagare. 

   

b. Nationernas samdelegation (NSD) 

Emilia Sundholm informerade att NSD har påbörjat en stödgrupp för ordföranden, 

rekryteringscheferna och informationscheferna.  

 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 

SNÄf har ordnat Sushi-kväll där en wiburgens varit närvarande. 

 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

 

i. Blogginlägg av medlemskorporationer på STBL 

Emilia Sundholm och Viktor Olander har deltagit på SSI:s Aftonskola som ordnades 21.3. 

Under mötet kom det fram att Studentbladet önskade i fortsättningen få in av 

medlemskorporationerna ett blogginlägg ungefär en gång om månaden. Det skulle vara 

önskvärt att försöka hitta någon frivillig nationsmedlem som gärna skulle vara intresserad 

av att skriva om ÖFN:s evenemang och verksamhet till STBL ungefär en gång i månaden. 

Otto Luukkanen påpekar att detta skulle ge ÖFN mycket bra publicitet. 

 

§13  Anmälningsärenden 

 

a. Pre-wappen ordnas på Ostrobotnia den 28.4. 

Pre-wappen kommer detta år att ordnas på nationshuset Ostrobotnia på grund av 

renoveringen av Nya Studenthusets A-trappa. Mikko Hietanen informerade att sitsen 

kommer att börja kl.18.00. 

 



b. Nationsmötet i maj ordnas på Domus Gaudium (DG) den 11.5.  

Nationsmötet den 11 maj kommer att ordnas på Domus Gaudium.  

 

c. V-dalakören på besök den 22.4., sits på Nypolen med Wiipurilainen Osakunta och 

Karjalainen Osakunta  

Den 22.4 kommer vi att få besök av 27 gäster från V-dalakören i Västmanlands-Dala 

Nation. I samband med besöket ordnas en sits på Nypolen tillsammans med Wiipurilainen 

Osakunta, Karjalainen Osakunta och ÖFN. Sitsen kommer att äga rum i stora salen. 

 

d. Kom med i arbetsgruppen för stadgerevidering! 

Emilia Sundholm uppmanade alla intresserade wiburgenser att komma med i 

stadgerevideringsgruppen och omarbeta ÖFN:s stadgar. 

 

e. Kuratorsvalet i maj 

Otto Luukkanen påminner nationsmötet att det är kuratorsval i maj.    

Han uppmanar närvarande att skicka in en motivering för en bra kandidat till valet. 

 

f. Marskalk till vappen  

Mikko Hietanen informerade att ÖFN söker efter en villig marskalk till vappen som kunde 

ta hand om det praktiska under valborg i Kajsaniemiparken. Mikko uppmanar 

intresserade att ta kontakt till honom varefter han ger noggrannare instruktioner gällande 

arrangemanget. 

 

23.2 Årsmöte, 22 wiburgenser 

24.2 Preårsfest, 57 wiburgenser 

24.2 Svenska Handelshögskolans Studentkårs 107:e årsfest, 3 wiburgenser 

25.2 Östra Finlands Nations 93:e årsfest, 128 wiburgenser 

26.2 Sillfrukost, 65 wiburgenser 

28.2 Fastlagstisdag på Nypolen, 20 wiburgenser 

28.2 Q-träff, kurator deltog 

1.3 Styrelsemöte, 5 wiburgenser 

2.3 Öffen does yoga, 9 wiburgenser 

4.3 Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. 100:e årsfest, 2 wiburgenser 

4.3 Wiipurilainen Osakuntas 364:e årsfest, 4 wiburgenser 4 wiburgenser 



7.3 Föreningen Wiborg r.f. styrelsemöte, kurator deltog 

8.3 HUS Renoveringsinfokväll, 3 wiburgenser 

9.3 Internationella frågesporten på Nylands Nation, 17 wiburgenser 

10.3 SNÄf Sushi-kväll, 1 wiburgens 

10.3 Didactas årsfest, 1 wiburgens 

11.3 Pohjois-Pohjalainen Osakuntas kuratorskifte, kurator deltog 

11.3 Thorax 86:e årsfest, 4 wiburgenser 

13.3 NSD:s Vårmöte, 1 wiburgens 

15.3 Styrelsemöte, 7 wiburgenser 

16.3 Rocksits, 35 wiburgenser 

21.3 Svenska Studenters Intresseförenings aftonskola, 2 wiburgenser 

23.3 ÖFN:s Whisky tasting, 13 wiburgenser 

23.3. Kalender och kupkom möte, 3 wiburgenser 

24.3 Vasa Nations sits, 3 wiburgenser 

25.3 Västfinska nationernas (VSO, ÅN, SatO) gemensamma årsfest, 2 wiburgenser 

25.3 Handelsgillet i Wiborg r.f. 130 års jubileum, 2 wiburgenser 

25.3 Teknologföreningens 145:e årsfest, 2 wiburgenser 

29.3 Styrelsemöte, 7 wiburgenser 

29.3 Q-träff på Nypolen, kurator var värd 

 

§14  Övriga ärenden 

Inspektor Kai Nordlund påminner nationsmötet att det snart är dags att rösta i 

kommunalvalet. Kai tycker det finns flere bra kandidater inför valet. Dessutom 

uppmanade han alla att rösta i valet.  

 

§15  Nästa möte 

Nästa möte hålls 20.4 kl.18.00 på Nypolen. 

 

§16  Avslutande av möte 

Mötet avslutades 18.55 

 

 

 

 

 

 



__________________________________      __________________________________    

  Kai Nordlund, inspektor   Laura Lehtola, sekreterare 

 

 

 

 

__________________________________    __________________________________   

Robert Andersson, protokolljusterare  Kim Wiik, protokolljusterare 

  



  

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

              Mötesprotokoll 

                                          Nationsmöte 20.4.2017 kl. 18.00 

                                        På Nypolen 

Närvarande: 

Emilia Sundholm 

Otto Luukkanen 

Viktor Olander 

Mikko Haikonen 

Filip Granberg 

Petteri Aalto 

Kim Lindfors 

Robert Andersson 

Rasmus Olander 

Jonne Granqvist 

Mikko Hietanen 

Joanna Weckman 

Silja Virtanen 

Laura Lehtola 

Kajsa Henriksson 

     

   

  

 



§1  Mötets öppnande  

Mötet öppnades 18.08 av kurator Otto Luukkanen. 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Mikko Hietanen och Mikko Haikonen valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Mikko Hietanen och Mikko Haikonen valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Respektive styrelsemedlemmar redogjorde kort för vad de har gjort inom sitt 

ansvarsområde. 

 

§7  Tömning av Nypolen 24.4.-28.4. 

Emilia Sundholm presenterade ärendet. Emilia informerade nationsmötet att utrymmena 

på Nypolen skall vara tomma senast fredagen den 28.4 kl. 22:00. 

På måndagen den 24.4 kl. 15-19.00 kommer stora salen att tömmas på stolar och bord i 

samarbete med Etelä Suomalainen Osakunta. Emilia önskade att så många 

nationsmedlemmar som möjligt kunde hjälpa till under måndagen och tisdagen,  

då köket skall städas och köksredskap packas ner i flyttlådor. Emilia påpekade att det är 

viktigt att vi är effektiva under flyttveckan eftersom vi firar pre-vappen på fredagen då 

nationslokalen bör vara tom på möbler och personer. En skräpcontainer kommer att 

finnas till förfogandet för alla nationer i Nya studenthuset på måndagen och tisdagen intill 

A-trappans ingång i gatuplan. Från kl.18.00 framåt på torsdagen har nationen en skåpbil 

till förfogandet som HUS arrangerat åt oss. Skåpbilen kör ner flyttlådor och möbler till 

källarutrymmena i Nya studenthuset där de förvaras. Emilia informerade att mer 



detaljerad information kommer att läggas upp på ”Packa Nyppes kappsäck”-

facebookevenemanget.  

Mikko Haikonen undrade var Nypolens förvaringsutrymmen ligger i Nya studenthuset. 

Emilia förklarade för nationsmötet att förvaringsutrymmena ligger i Nya studenthusets 

källarvåning och att dessa utrymmen kommer att visas noggrannare åt 

nationsmedlemmarna under flyttveckan. Rasmus Olander frågade om tidtabellerna för 

flyttveckan är fastslagna och om de är så kan nationsmedlemmar hitta dom exempelvis 

på hemsidan. Emilia förklarade att dessa tidtabeller är preliminära men man bör följa dom 

så noggrant som möjligt och att mer detaljerad information kommer att läggas upp på 

”Packa Nyppes kappsäck”-facebook evenemanget som hittas via Östra Finlands Nations 

Facebook-hemsida. Otto Luukkanen undrade var nationens inspektorstavlor från lilla 

salen kommer att förvaras.  Joanna Weckman berättade att alla nationers värdefulla 

tavlor och vapen kommer att samlas på ett och samma ställe för förvaring. 

Förvaringsutrymmet för tavlorna finns på Brunnsgatan 10 i C-trappan.  

Att A-trappan i Nya Studenthuset renoveras är en engångsföreteelse och därför önskar 

Otto att rätt många nationsmedlemmar kommer på plats och erbjuder hjälp under 

veckan.  

Tidtabell för flyttveckan finns som bilaga. 

 

 

§8  Beslut om nya stadgar för stipendiefonden (andra behandlingen) 

Otto Luukkanen presenterade ärendet. Nationsmötet godkände den första behandlingen 

av ändringar i stadgar för Östra Finlands Nations stipendiefond på nationsmötet i mars. 

Otto visade upp förslaget till nya stadgar för Östra Finlands Nations stipendiefond för 

nationsmötet och informerade att största förändringen gäller paragraf 2: Förvaltning. Den 

betydliga förändringen gäller att extra medlemmar kan bli valda till stipendiefondens 

styrelse. Det vill säga fondens styrelse kan i fortsättningen bestå av De äldres råd samt två 

medlemmar av nationen till skillnad från två ordinarie medlemmar av nationen. Rasmus 

Olander föreslog att vi godkänner de nya stadgarna för stipendiefonden. 

Stipendiefondens nya stadgar godkändes av nationsmötet och träder i kraft från och med 

idag. 

 



 

§9  Val av representant för SSBS styrelse 2018  

Petteri Aalto framförde ärendet till nationsmötet. Petteri berättade att han valdes av 

nationsmötet i november 2016 till SSBS styrelse. Petteri meddelade att han är förhindrad 

att sitta med i SSBS styrelse år 2018. Petteri meddelade att han är tvungen att avgå 

styrelseposten eftersom han flyttar bort från huvudstadsregionen. Petteri Aalto har 

diskuterat med Kim Wiik om ärendet och de har tillsammans kommit överens om att Kim 

Wiik fortsätter i styrelsen. Nationsmötet föreslog att förlänga Kim Wiiks SSBS styrelsepost 

med ett år enligt ny stadga för Svenska Studenters Bostadsstiftelse. Nationsmötet 

godkände förslaget att förlänga Kim Wiiks mandat i SSBS:s styrelse med ett år. 

 

§10  Diskussion om sommarträffen 

Emilia frågade nationsmötets åsikter om vad de skulle vilja göra på nationens 

sommarträff. Otto föreslog en dagsutflykt till sjöfästningen Sveaborg. Nationsmötet 

tyckte att Ottos idé lät bra. Rasmus frågade vad styrelsen hade tänkt sig att nationen 

skulle göra under sommarträffen. Styrelsen svarade att de funderat på en lättsam 

grillkväll i Helsingforsregionen med bastubadning, exempelvis i Arabiastranden. 

Rasmus föreslog en kombination med Sveaborgs utflykten på förmiddagen och bastu i 

Domus Gaudiums utrymmen på eftermiddagen. Styrelsen funderar vidare på dessa 

förslag till program för sommarträffen. 

 

§11  Externa ärenden 

a. Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

  

b. Nationernas samdelegation (NSD) 

 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 

 

i. Ordnar brunch 23.4. på Nypolen 

Emilia Sundholm berättade att Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f. kommer att 

ordna vårbrunch på Nypolen lördagen den 23.4. Evenemanget är gratis för SNÄf-

medlemmar. 



 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

Viktor Olander meddelade att SSI:s vårmöte kommer att flyttas till maj månad.  

 

§12  Anmälningsärenden 

a. Pre-wappen ordnas på Ostrobotnia den 28.4. 

Mikko Hietanen anmälde att hittils har 70 deltagare anmält sig till pre-vappen. 

Programchef Mikko önskade att alla nationsmedlemmar som deltar i firandet av pre-

vappen har i baktanken att vi gästar i en annan nations lokaler och att vi skall bete oss 

därefter. Otto påpekade att det är exceptionellt att nationshuset Ostrobotnia hyrt ut sina 

lokaler till andra nationer och därför hoppas han att man gästar med eftertanke. 

 

b. Maj nationsmöte ordnas på Domus Gaudium (DG) den 11.5. – missa inte kuratorsvalet! 

Emilia påpekade att nästa nationsmöte kommer att ordnas hos Domus Gaudiums 

Nationer. Under detta nationsmöte kommer det att väljas en ny kurator för nationen. 

 

c. Kom med i arbetsgruppen för stadgerevidering! 

 

d. Kuratorsval 11 maj på Domus Gaudium 

Otto anmälde åt nationsmötet att 4.5 är sista dagen för att framställa förslag till ny 

kurator inför valet. 

 

e. Försäljning av nationens diskmaskin 

Kim Wiik anmälde att nationens diskmaskin är till salu. Nationsmedlemmarna uppmanas 

att kontakta Kim Wiik om intresse finns för att köpa diskmaskinen. 

 

f. Svenska Studenters Bostadsstiftelses styrelsemöte 

Petteri Aalto anmälde att 7 stycken wiburgenser har varit närvarande på SSBS 

styrelsemöte den 6.4. 

 

 

 



30.3 Nationsmöte, 18 wiburgenser 

31.3 Dammiddag, 15 damer, 10 herrar 

1.4 Hedersmedlemsmiddag, 14 wiburgenser 

4.4 SSI:s styrelsemöte, 1 wiburgens 

5.4 YngÄl öl på Jyvänen, 6 wiburgenser 

5.4 NSD:s möte för rekryteringschefer, 1 wiburgens 

7.4. Texas Hold’em, 7 wiburgenser 

8.4 Nylands Nations 374:e årsfest, 3 wiburgenser 

10.4. Styrelsemöte, 7 wiburgenser 

13.4 TTT-kväll, 14 wiburgenser 

19.4 Tradbörs 2017, 2 wiburgenser 

 

§13  Övriga ärenden 

a. Chefredaktör och årsfestmarskalk väljs på maj nationsmöte  

Emilia informerade nationsmötet att chefredaktörsposten kommer att väljas på 

nationsmöten i novembermånad, liksom tidigare år. Till skillnad från tidigare år kommer 

den valda chefredaktören i fortsättningen att ansvara för utgivandet av nationstidningen 

som utkommer ett helt kalenderår efter vald post. Detta betyder att chefredaktören som 

väljs av nationsmötet i november 2017 kommer att ansvara för nationstidningen som 

utkommer i februari 2019. Emilia berättade att detta arrangemang kommer att 

underlätta betydligt chefredaktörens arbete med tidningen och Paprika-utskottet. 

Chefredaktörsposten för nationstidningen, som kommer ut 2018, kommer undantagsvis 

att väljas nu på nationsmötet i maj, så den valda chefredaktören har nog med tid att skriva 

ihop nationstidningen inför årsfesten 2018. 

För skötseln av de praktiska arrangemangen kring årsfesten väljs marskalken detta år 

under vårterminen, det vill säga på nationsmötet i maj.  

Emilia uppmanade alla att sprida ordet om att en ny chefredaktör för nästa års Paprika 

och en årsfestmarskalk för årsfesten.  

 

b. Vappen  

Mikko Hietanen anmälde att styrelsen fortfarande söker efter en marskalk till vappen. 



Otto Luukkanen påpekade att styrelsen bör ta itu med problemet och hitta en marskalk 

så snabbt som möjligt. 

 

c. V-dalakören på besök den 21.4  

Den 21.4 kommer vi att få besök av 27 gäster från V-dalakören i Uppsala. 

Otto frågade nationsmötet om någon vore intresserad av att ta en rundtur med de 

svenska gästerna i Helsingfors, eftersom styrelsen är förhindrad att göra det. 

 

§14  Nästa möte 

Nästa möte hålls den 11 maj kl. 18 hos Domus Gaudiums Nationer Alkärsgatan 11. 

 

§15  Avslutande av möte 

Mötet avslutades 18.36. 

 

 

 

 

 

__________________________________            __________________________________      

Otto Luukkanen, kurator       Laura Lehtola, sekreterare 

 

 

__________________________________      __________________________________      

Mikko Hietanen, protokolljusterare  Mikko Haikonen, protokolljusterare 

       



  

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

              Mötesprotokoll 

                                          Nationsmöte 21.9.2017 kl. 18.00 

                                        På Nypolen 

Närvarande: 

Viktor Olander 

Emilia Sundholm 

Laura Lehtola 

Henri Lohilahti 

Robert Andersson 

Rasmus Olander 

Mikko Hietanen 

Jonne Granqvist 

Joanna Weckman 

Jenny Skoglund 

Silja Virtanen 

           

 

§1  Mötets öppnande  

Mötet öppnades 18.10 av kurator Rasmus Olander. 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 



§3  Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Robert Andersson och Silja Virtanen valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Robert Andersson och Silja Virtanen valdes till rösträknare. 

  

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Emilia Sundholm har deltagit i ordnandet av Sommarexkursionen i Kuusankoski samt 

deltagit i mötet gällande splittringen av kurirverksamheten mellan ÖFN, ÅN och ÅSFH med 

huvudkurir Marcus Höglund och de andra involverade. Mikko Hietanen har under 

sommaren haft möte med sitt utskott och fastställt höstens program på nationen. 

Jonne Granqvist har deltagit i nationens evenemang under sommarmånaderna och 

skickat informationsmejl till medlemmarna. Viktor Olander har deltagit i nationens diverse 

program och skött om praktiska arrangemangen inför gulnäbbsintagningen och 

inskrivningskvällarna på Nypolen. Joanna Weckman har samordnat med sitt utskott 

angående höstens program på nationen. 

Laura Lehtola har satt upp nationsmötesprotokoll på nationens hemsida 

 

§7  Höstens program 

a. Lista på program 

Bilaga 1: Program för hösten 2017  

Mikko Hietanen presenterade ärendet för nationsmötet. Mikko visade uppställningen av 

program på nationen inför hösten. Mikko informerade att ÖFN sitsen som arrangeras 

23.11 kommer att ha temat: baklänges-sits. Nationsmötet bestämde att inte arrangera 

programkväll på nationen torsdagen den 21.12.  

   

b. Städlista 

Mikko Hietanen presenterade ärendet. Mikko meddelade att städandet av festlokalen 

gick smidigt under våren. Mikko hoppas på att samma fenomen fortsätter och att så 



många som möjligt fortsättningsvis kommer och hjälper till med städningen under 

hösten. Mikko påpekade att ÖFN utlovar en peng (ersättning) för varje medlem som 

kommer och städar till Nypolen. 

 

§8  Behandling av ekonomisk halvårsrapport 

Bilaga 2: Budgetuppföljning 2017  

 

Rasmus Olander presenterade ärendet. Rasmus meddelade att nuvarande skattmästare 

Gustaf Antman valt att avgå från styrelsen under sommaren och att Jenny Skoglund 

därefter skött om skattmästarens uppgifter. Jenny Skoglund berättade att 

sammanställandet av en ekonomisk halvårsrapport har krävt en hel del utredningsarbete, 

då allt inte varit klart och tydligt bokfört under våren. I bokföringen saknas tillsvidare 

medlemsavgifterna från HUS och en del kostnader gällande organisationsverksamheten.  

Jenny Skoglund påpekade att budgeten för verksamhetsåret 2017-2018 som godkändes 

på nationsmötet 26.1 inte grundar sig på en nollbudget. 

Jenny Skoglund har inte tillsvidare hittat någonting märkvärdigt gällande bokföringen, 

däremot uppmanade hon att man kunde använda program och kultur budgeten mer 

ambitiöst. Rasmus Olander tackar Jenny Skoglund för hennes arbetsinsats gällande 

budgetuppföljningen. 

 

 

 

§9  Val av Skattmästare för hösten 2017 

Rasmus Olander presenterade ärendet. Emilia Sundholm presenterade skattmästarens 

uppgifter till nationsmötet. Emilia Sundholm meddelade att nuvarande skattmästare 

Gustaf Antman valt att avgå från styrelsen på grund av prioriteringsfrågor och tidsbrist för 

uppgifterna som skattmästare. Nu söker nationen en ny skattmästare för den återstående 

tiden av verksamhetsåret.  Jenny Skoglund har anmält sitt intresse att ställa upp som 

kandidat inför valet. Inga andra kandidater ställde upp inför valet.  

Jenny Skoglund valdes enhälligt till skattmästare för den resterande perioden av 

pågående verksamhetsår. 

 



§10  Val av Årsfestmarskalk 2018 

Rasmus Olander presenterade ärendet. Emilia Sundholm berättade om 

årsfestmarskalkens uppgifter för närvarande nationsmedlemmar. Emilia informerade att 

styrelsen har bokat färdigt en lokal för årsfesten 2018. Mikko Hietanen påpekade att 

styrelsen tänkte därutöver boka preliminärt boende för våra vän-och systernationer som 

deltar i festligheterna på ett kommande styrelsemöte, för att underlätta 

årsfestmarskalkens och dess utskotts arbete inför årsfesten. 

Rasmus Olander önskade att styrelsen tar itu med ärendet eftersom det är brådskande. 

Ärendet bordlades till nästa nationsmöte. 

 

§11  Val av Ledamot till ordningsutskottet 2017 

Rasmus Olander presenterade ärendet. Rasmus Olander konstaterade att, eftersom han 

i september 2017 tillträtt som kurator för nationen har en ledamotsplats i 

ordningsutskottet lediganslagits och en ny ledamot bör utses av nationsmötet. 

Oscar Henriksson har anmält sitt intresse till styrelsen för att ställa upp som kandidat till 

ordningsutskottet. Emilia Sundholm räknade upp Oscar Henrikssons meriter inom 

nationen och konstaterade att han är en lämplig kandidat för posten. Nationsmötet valde 

Oscar Henriksson enhälligt som ledamot till ordningsutskottet. 

 

§12  Anmälningsärenden 

a. Deltagande i evenemang 

30.5 Styrelsemöte, 8 wiburgenser 

19-21.5 Västmanlands-Dala nations Vårbal i Uppsala, 12 wiburgenser 

24.5-27.5 Filosofiska fakultetens promotion, 3 wiburgenser 

16.6 YngÄl-öl i Lovisa,  14 wiburgenser 

1.7 Sommarträff på Fölisön, 16 wiburgenser 

14.7 Sommarexkursion till Kuusankoski, 24 wiburgenser 

25.5-31.8 Boboll med ÖFN, 6-16 wiburgenser 

1.8 Möte med programutskottet, 5 wiburgenser 

5.8 Styrelsemöte, 8 wiburgenser  

9.8. YngÄl-Öl i Borgå, 8 wiburgenser 

18.8 Östfinska sommarfesten på DGO, 11 wiburgenser 



23.8 Styrelsemöte, 8 wiburgenser 

26.8 Kräftskiva med ÖFN, 24 wiburgenser 

29-30.8 Welcome Fair, 2 wiburgenser 

1.9 Pedagogiska fakultetens infotillfälle, 2 wiburgenser 

1-3.9 Flyttvecka på Nypolen, 16 wiburgenser 

4.9 Helsingfors universitets inskription och Öppningskarneval, 4 wiburgenser 

7.9 Inskrivningskväll på Nypolen, 44 wiburgenser 

8.9 Kuratorskifte, 80 deltagare 

11.9 Styrelsemöte, 7 wiburgenser 

14.9 Inskrivningskväll på Nypolen, 30 wiburgenser 

16.9 Gulisintagning och sits, 48 wiburgenser 

17.9 KupKom möte, wiburgenser 

18.9 Styrelsemöte, 7 wiburgenser 

 

b. Klubbarna 

Bilaga 3: Stadgar för klubbverksamhet på nationen 

Emilia Sundholm presenterade ärendet. Emilia påpekade att nationen vill påminna 

medlemmarna om att det är möjligt att grunda klubbar som bedriver verksamhet utanför 

nationens primära program och evenemang. För att bilda en klubb krävs nationsmötets 

godkännande, en skriftlig verksamhetsplan och eventuellt en budget för det första 

verksamhetsåret. Emilia uppmanade alla att kontakta styrelsen om det finns intresse att 

bilda olika klubbar. Emilia berättade att styrelsen hade som idé att bilda en bobolls-

/idrottsklubb ifall det finns intresse.  

   

§13  Externa ärenden 

a. Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

 

i. Renovering av Nypolen  

Emilia Sundholm presenterade ärendet. Linjesaneringen av Nypolen gick enligt 

tidtabellen och vi fick flytta in tillbaka till lokalen den 1-3.9, enligt den ursprungliga planen 

som HUS gett oss. 



Emilia menade att vi är mycket nöjda över slutresultatet rörande faciliteterna och tycker 

att det är skönt att få vara tillbaka på Nypolen efter några månaders paus.  

Emilia meddelade att väggen mellan tvättstället och pisoaren kommer att bytas ut i uni-

sex toaletten. Väggen är alltför liten och opraktisk för ändamålet. Emilia tackade Jenny 

Skoglund och Kim Wiik för deras stora insats gällande renoveringen och kontakten till 

HUS.  

Renoveringsansvariga Jenny Skoglund meddelade att alla medlemmar kan ansöka om att 

få en egen elektronisk nyckel till Nypolen genom att kontakta styrelsen.  

 

b. Nationernas samdelegation (NSD) 

Nationernas samdelegation ordnade 4.9 ”Fuksidisko” på nationshuset Ostrobotnia. 

Viktor Olander meddelade att evenemanget var mycket omtyckt! 

 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 

Emilia Sundholm berättade att SNÄf var med och arrangerade en aktivitetspunkt på 

gulnäbbsintagningen. Rasmus Olander meddelade att SNÄf ordnar en Alumnkväll 21.9. 

 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

Viktor Olander informerade att Studerandekåren Novium valt att gå ur Svenska 

Studerandes Intresseförening. SSI har hittat en ny community manager och grafiker för 

Studentbladet. Viktor meddelade att tidningen kommer i fortsättningen att utges digitalt 

,förutom en gång per år då den utkommer i pappersformat.  

 

§14  Övriga ärenden 

a. Utomlands resa med YngÄl  

Henri Lohilahti presenterade ett förslag från Yngre-äldre medlemmar om att arrangera 

en resa till södern. Henri undrade om denna resa eventuellt kunde utföras i Östra Finlands 

Nations namn. Emilia Sundholm undrade när denna resa skulle ske och vad som skulle stå 

på programmet under resan som skulle relatera till nationsverksamheten. Henri menade 

att Yngre-äldre medlemmar gärna skulle redan resa i höst, men högst antagligen först år 

2018.  



Jenny Skoglund informerade att det inte finns så mycket pengar i årets budget att 

understöda YngÄl i att resa utomlands. Jenny föreslog att man kunde fundera på att 

färdigt baka in en summa för resan till nästa års budget. Jenny önskade att man i samband 

med resan kunde besöka något kulturellt eller till exempel ordna exkursioner. 

 

b. ÖFN-facebook grupp 

Emilia Sundholm informerade nationsmötet att styrelsen kommer att skapa en  

Facebook-grupp för nationsmedlemmar. Emilia berättade att gruppen skall fungera som 

ett forum, där alla nationsmedlemmar är välkomna att gå med i och diskutera vardagliga 

grejer. Emilia påpekade att forumet inte kommer att finnas till för att fungera som 

marknadsföringsplats för evenemang.  

 

§15  Nästa möte 

Nästa möte hålls 26.10 kl. 18.00 på Nypolen. 

 

§16  Avslutande av möte 

Mötet avslutades 18.47  

 

 

 

__________________________________      __________________________________    

  Rasmus Olander, kurator     Laura Lehtola, sekreterare 

 

 

 

__________________________________      __________________________________    

  Silja Virtanen, protokolljusterare    Robert Andersson, protokolljusterare  

 



  

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

              Mötesprotokoll 

                                          Nationsmöte 26.10.2017 kl. 18.00 

                                        På Rydman, Brunnsgatan 10A, 9. våningen     

 

Närvarande: 

Kai Nordlund 

Rasmus Olander 

Emilia Sundholm 

Jessica Karlsson 

Joanna Weckman 

Silja Virtanen 

Kajsa Henriksson 

Katarina Söderström 

Victor Olander 

Linda Helenius 

Jonne Granqvist 

Mikko Hietanen (anlände vid paragraf 5) 

 

 

 

§1  Mötets öppnande  

Mötet öppnades kl. 18:00 



§2  Val av sekreterare 

Jessica Karlsson valdes till sekreterare. 

 

§3  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades stadgeenligt och beslutfört. 

 

§4  Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

 

§5  Val av protokolljusterare 

Mikko Hietanen anlände till mötet under denna paragraf 

Kajsa Henriksson och Silja Virtanen valdes till protokolljusterare. 

 

§6  Val av rösträknare 

Kajsa Henriksson och Silja Virtanen valdes till rösträknare. 

 

§7  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Styrelsen redogjorde för sin verksamhet.  

 

§8  Val av Årsfestmarskalkspar 2018 

Katarina Söderström och Linda Helenius ställde upp som årsfestmarskalker. De valdes till 

årsfestmarskalkspar för 2018.  

 

§9  Presentation av projektplanen 

Styrelsen redogjorde för projektplanen. Det mesta har redan gjorts eller är på gång och 

borde bli färdigt före årsskiftet.  Kruthornssitsen blev inte av på grund av logistiska 

problem. Inte heller ordnades det en gemensam sits med Kymenlaakson Osakunta under 

sommaren.  Under hösten skall det ännu införskaffas olika halarmärken och eventuellt 

olika artiklar till köket. Dessutom borde ännu arkiveringsplanen skrivas och städskåpet 

uppdateras. 

 

. 



§10  Program i november: 

 2.11. Abisits 

 4.11. Halloweensitz 

 9.11. ÖFN Talks 

 11.11. Herrmiddag 

 16.11. Valmöte 

 23.11. ÖFN Sits 

 30.11. YngÄl Julskiva 

 Programchef Mikko Hietanen berättade om kommande evenemang i november. 

 

§11  Anmälningsärenden 

a. Deltagande i evenemang 

 23.9. Värdinne omakiva, 5 wiburgenser 

27.9. Värdinnornas möte (ÖFN, ÅN, ÅSFH), 1 wiburgens 

28.9 Spåraäventyret, 33 wiburgenser 

29.9 HUS Fuksiseikkailu/Gulisäventyret, 1 wiburgens höll punkt, x wiburgenser som 

gulisar 

2.10 Styrelsemöte, 7 wiburgenser 

5.10 Sushikväll och Krisjouren för Unga, 35 wiburgenser 

6.10 FN-sits, 10 wiburgenser 

6-8.10 Helsingkrona Nations Snörsjöabal i Lund, 13 wiburgenser 

12.10 Prison Island, 15 wiburgenser 

14.10 Etelä Suomalainen Osakuntas årsfest, 1 wiburgens 

16.10 Styrelsemöte, 6 wiburgenser 

19.10 Beer pong med Öffen, 38 wiburgenser 

20.10 Hanse SF årsfest, 1 wiburgens 

21.10 Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi r.f:s årsfest, 8 wiburgenser 

 

 b. ÖFN Vardagsrum är här - ett forum på facebook där alla  

wiburgenser kan allmänt hänga och diskutera. Alla är välkomna att komma med i 

gruppen. 

 



c. Intresserad av att sitta i styrelsen nästa år eller ha en  

funktionärspost?  

Nationsmötet uppmuntrade nationsmedlemmar att ställa upp som kandidat för en 

styrelse-, funktionärs eller utskottspost. 

 

§12  Externa ärenden 

a. Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

Tvåspråkighetsutskottet utlöser pris för årets tvåspråkighetsbragd. Kurator Rasmus 

Olander uppmanade mötet att meddela utskottet ifall man vet någon som borde få priset. 

 

b. Nationernas samdelegation (NSD) 

Nationernas samdelegation har höstmöte 27.11 kl. 19.00 och de söker 

styrelsemedlemmar för nästa år. Alla intresserade kan ställa upp. NSD ordnar också 

julglögg 11.12 eller 12.12. 

 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 

Svenska Nationer och Ämnesföreningar ordnar SNÄf Sits 17.11. Alla är välkomna att 

delta i sitsen. 

 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

SSI har sagt upp kontraktet med generalsekreteraren, på grund av att det har kommit 

förslag på förändringar i styrelsen och verksamheten som kommer diskuteras på 

höstmötet 28.11. Verksamheten kommer antagligen bli mera evenemangsbaserad. SSI 

ordnar ett seminarium 22.11 som har temat lilla psykdagen. Studentbladet fortsätter 

med sin webbtidning, som den ser ut idag. Studentbladet har också lanserat en ny podd, 

som handlar om studentvärlden. På lördagen kommer man få veta vem som vann SSI:s 

snapsvisetävling. 

 

§13  Övriga ärenden 

Kuren har separerats. ÖFN, ÅN har skilda kurer hädanefter. 

 

 



§14  Nästa möte 

Nästa möte är valmötet som hålls 16.11. kl. 18.00 på Nypolen. 

§15  Avslutande av möte 

Mötet avslutades 18.29 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________  

Kai Nordlund, inspektor    Jessica Karlsson, sekreterare 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________  

Kajsa Henriksson, protokolljusterare   Silja Virtanen, protokolljusterare 



  

 

 

 

 

 

 

 ÖSTRA FINLANDS NATION  

  vid Helsingfors universitet 

                Mötesprotokoll 

                                          Valmöte 16.11.2017 kl. 18.00 

                                        På Nypolen 

Närvarande: 

Mikko Hietanen 

Laura Lehtola 

Elin Rosendal 

Ella Kaunismäki 

Linn Rosqvist 

Sebastian Henriksson 

Annette Tallberg 

Kim Lindfors 

Robert Andersson 

Tereza Pavlyshche 

Alex Thilman 

Oscar Henriksson 

Katarina Söderström 

Antonia Westerholm 

Jonne Granqvist 

Viktor Olander 

Emilia Sundholm 

Rasmus Olander 

Jenny Skoglund (avlägsnade sig vid paragraf 14) 



Joanna Weckman 

 

§1  Mötets öppnande  

Mötet öppnades kl. 18.05 av kurator Rasmus Olander. 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Annette Tallberg och Alex Thilman valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Annette Tallberg och Alex Thilman valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Respektive styrelsemedlem redogjorde kort för vad de har gjort inom sitt 

ansvarsområde. 

 

§7  Lägesrapport inför Årsfesten 2017 

Årsfestmarskalk Katarina Söderström presenterade ärendet. Årsfestmarskalkerna 

Katarina Söderström och Linda Helenius har påbörjat planeringen av årsfesten och har 

hittils sammanträtt till ett gemensamt möte. Årsfestmarskalkerna har rekryterat 

sångledare och bokat en discjockey till årsfestefterfesten. Katarina uppmanade 

nationsmedlemmar att gå med i årsfestutskottet. 

Årsfesten ordnas den 24.2.2018 i Astoria-salen i Rödbergen.  

 

§8  Kvarstående program 

23.11. ÖFN-sitz ”Galen Gala” (baklängessitz) 

30.11. Julskiva med YngÄl och Föreningen Wiborg 

2.12. Firman pikkujoulut 



6.12. Självständighetsfirande med ÅN, ÖFN och ÅSFH 

7.12. Pizza&Filmkväll 

9.12. Nypolens julfest 

14.12. Nationsmöte 

(21.12. Program?) 

 

Mikko Hietanen berättade om det kvarstående programmet på nationen. Mikko 

påpekade att anmälan till ÖFN-sitsen ännu är öppen för intresserade. Mikko uppmanade 

alla funktionärer och medlemmar av utskott att delta i firman pikkujoulut den 2.12. 

Nationsmötet bestämde att inte ha programkväll den 21.12 på Nypolen. 

 

§9   Val av nationens styrelse för år 2018  

 

a. Styrelseordförande 

Emilia Sundholm sammanfattade åt nationsmötet ordförandes uppgifter på nationen. 

Mötespaus utlystes kl.18.17, då inga kandidater anmälde intresse för posten. Mötet 

fortsatte 18.27. Annette Tallberg berättade om sina två år som ordförande för 

nationsmötet och påpekade om hur givande och värdefull den tiden varit för henne. Ingen 

kandidat anmälde intresse för posten efter mötespausen.  

Ärendet bordlades till följande nationsmöte. 

 

b.  Skattmästare 

Bilaga 1: Peter Nyberghs ansökan 

Rasmus Olander informerade att Peter Nybergh anmält sitt intresse att ställa upp som 

kandidat för skattmästareposten. Rasmus Olander läste upp Peter Nyberghs meddelande 

för nationsmötet. Inga andra kandidater ställde upp. 

Peter Nybergh valdes till skattmästare.  

 

c. Sekreterare 

Elin Rosendal valdes till sekreterare. 

 

 



d. Programchef 

Sebastian Henriksson valdes till programchef. 

 

e. Informationschef 

Katarina Söderström valdes till informationschef. 

 

f. Värdinna 

Antonia Westerholm valdes till värdinna. 

 

g. Rekryteringsansvarig 

Ella Kaunismäki valdes till rekryteringsansvarig. 

 

§10  Val av historiograf 

Jenny Skoglund valdes till historiograf. 

 

§11  Val av klubbhövding 

Marcus Höglund valdes till klubbhövding. 

 

§12  Val av idrottsansvarig 

Jannika Kuhlefelt valdes till idrottsansvarig. 

 

§13  Val av kulturansvarig 

Tereza Pavlyshche valdes till kulturansvarig. 

 

§14  Val av chefredaktör 

Jenny Skoglund avlägsnade sig under denna paragraf.  

 

Moa Ketonen valdes till chefredaktör.   

 

§15  Val av miljöansvarig 

Viktor Olander valdes till miljöansvarig. 

 



§16  Val av jämlikhetsansvarig 

Jenny Skoglund valdes till jämlikhetsansvarig. 

 

§17  Val av bostadssekreterare 

Elmer Tuominen valdes till bostadssekreterare. 

 

§18  Val av studiepolitisk sekreterare 

Ärendet bordlades till nästa nationsmöte. 

 

§19  Val av YngÄl-ansvarig 

Joanna Weckman valdes till YngÄl-ansvarig. 

 

§20  Val av lokalintendent och uthyresansvarig 

Emilia Sundholm valdes till lokalintendent och uthyresansvarig. 

 

§21  Val av fanbärare 

Jonne Granqvist valdes till fanbärare. 

 

§22  Val av webmaster 

Oscar Henriksson valdes till webmaster. 

 

§23  Val av director cantus och vice director cantus 

Mikko Hietanen valdes till director cantus.  

Viktor Olander valdes till vice director cantus. 

 

§24  Val av nationsfotograf 

Ärendet bordlades till nästa nationsmöte. 

 

§25  Val av två stycken verksamhetsgranskare och två suppleanter 

Katja Flittner och Johan Björkell valdes till verksamhetsgranskare. Albert Andersson och 

Fredric Granberg valdes till suppleanter. 

 



§26  Val av två medlemmar till stipendiefondens styrelse för år 2018 

Mikko Hietanen och Jenny Skoglund valdes till nationens representanter i 

stipendiefondens styrelse. 

 

§27  Val av två medlemmar till ordningsutskottet för år 2018 

Oscar Henriksson och Katarina Söderström valdes till medlemmar i ordningsutskottet. 

 

§28  Val av medlem till De Äldres Råd 

Annette Tallberg och Jan Sandström valdes som medlemmar till De Äldres Råd. Därtill 

omvaldes Ann Holm-Dellringer och Paul Nouro till De Äldres Råd. Alexander Grandin och 

Emilia Nordling valdes till suppleanter. 

 

§29  Val av högst fem nya medlemmar till utvecklingsutskottet för år 2018-2019 

Jessica Karlsson, Albert Andersson, Emilia Sundholm och Jonne Granqvist valdes till 

medlemmar i utvecklingsutskottet. 

 

§30  Val av högst två medlemmar till Östfinska delegationen för år 2018 

Viktor Olander och Mikko Hietanen valdes till medlemmar i Östfinska delegationen. 

 

§31  Val av medlem till Svenska Studenters Bostadsstiftelses förvaltningsråd för perioden 

2018-2020 

Bilaga 2: Elmer Tuominens ansökan 

 

Emilia Sundholm meddelade att Elmer Tuominen är intresserad av att ställa upp som 

kandidat. Rasmus Olander läste upp Elmers meddelande för nationsmötet. 

Elmer Tuominen valdes som medlem till Svenska Studenters Bostadsstiftelses 

förvaltningsråd. 

 

§32  Val av en medlem till Svenska Studenters Bostadsstiftelses styrelse för 2018-2019 

Jenny Skoglund valdes som medlem till Svenska Studenters Bostadsstiftelses styrelse. 

 

§33  Val av medlem till Nationernas samdelegations styrelse för år 2018 



Emilia Sundholm valdes till nationens kandidat till Nationernas samdelegations styrelse. 

 

§34  Anmälningsärenden 

a. Utskottsanmälan 2018!  

Emilia påminde närvarande att anmäla sig till utskott 2018 med hjälp av länken som inom 

kort kommer att dyka upp på Facebook och i informationsmejlet. 

 

b. Frack bortskänkes  

Rasmus Olander presenterade ärendet. Äldre medlem Ronny Wahlström har kontaktat 

styrelsen och meddelat att han vill donera sin gamla yllefrack till en manlig wiburgens. 

Fracken passar bäst en 165-170 centimeter lång wiburgens. 

Emilia Sundholm meddelade att man skall kontakt henne ifall man är intresserad eller i 

behov av en ny frack.  

 

c. Nationskryssning 2018 

Oscar Henriksson meddelade att Nationernas Samdelegation ordnar en kryssning till 

Tallinn den 26-27.1.2018. Kryssningen kostar ynka 55 euro per person. 

Evenemanget finns på Facebook och anmälan öppnar inom kort. 

Oscar uppmanade alla nationsmedlemmar att delta i kryssningen. 

 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

Viktor berättade att SSI ordnar sitt höstmöte den 28.11. om SSI. Aftonskola kommer 

föreningen att ordna den 22.11.  

 

e. Försvarshögskolans svenskaundervisning 

Emilia Sundholm berättade att hon har kontaktats av Försvarshögskolan i Sandhamn. 

Kadettskolan önskar att intresserade wiburgenser kunde närvara och fungera som stöd 

och dialogpartner under deras undervisningar i svenska.  Om man är intresserad kan man 

kontakta Emilia Sundholm, hon har datum och tidtabeller för besöken. 

 

27.10 StudOrg vid Soc&Kom 74:e årsfest, 3 wiburgenser 

28.10 Nylands Nations gäddfest och kuratorsskifte, 4 wiburgenser 



2.11 Abisits med ÖFN, 37 wiburgenser, 50 abiturienter 

4.11 Halloweensits med ÅN och ÅSFH, 63 wiburgenser 

6.11 Styrelsemöte, 7 wiburgenser  

8.11. SSI:s aftonskola, 1 wiburgens 

9.11 ÖFN Talks, 30 wiburgenser 

10.11 100 jämställdhetsgärningar -fest, 2 wiburgenser som marskalker 

11.11 Herrmiddag ÖFN, 22 wiburgenser 

13.11 Handelsgillet i Wiborg höstmöte, 2 wiburgenser 

 

§35  Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden presenterades.  

 

§36  Nästa möte 

Nästa möte hålls 14.12 kl.18.00 på Nypolen.  

 

§37  Avslutande av möte 

Mötet avslutades 20.03. 

 

 

 

__________________________________      __________________________________    

  Rasmus Olander, kurator     Laura Lehtola, sekreterare 

 

 

 

__________________________________      __________________________________    

  Alex Thilman, protokolljusterare    Annette Tallberg, protokolljusterare  

 



  

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

              Mötesprotokoll 

                                          Nationsmöte 11.5.2017 kl. 18.00 

                                        Hos Domus Gaudiums Nationer (DGO) 

          Alkärrsgatan 11 

Närvarande: 

Kai Nordlund 

Otto Luukkanen 

Emilia Sundholm 

Mikko Haikonen 

Laura Lehtola 

Henri Lohilahti 

Lisette Bäckman 

Jonne Granqvist 

Jessica Karlsson 

Viktor Olander 

Rasmus Olander 

Annika Norrman 

Kim Lindfors 

Jonas Heikkilä 

Robin Westerholm 

Tereza Pavlyshche 

Belinda Andersson 

Kajsa Henriksson 



Joanna Weckman 

Alexander Grandin 

Charlotte Elf 

Emma Tuominen 

Filip Granberg 

Jenny Skoglund 

Helena Disbrey 

Petteri Aalto 

Mikko Hietanen 

Elmer Tuominen 

Sara Sandström 

Joakim Weckman 

Annette Tallberg 

 

§1  Mötets öppnande  

Mötet öppnades kl.18.16 av inspektor Kai Nordlund. 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Lisette Bäckman och Henri Lohilahti valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Lisette Bäckman och Henri Lohilahti valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Varje styrelsemedlem redogjorde kort vad de gjort inom sitt eget ansvarsområde. 

 

 



 

§7  Anmälningsärenden 

a. Deltagande i evenemang 

 

19.4. Tradbörs, 4 wiburgenser 

20.4 Nationsmöte, 15 wiburgenser 

21.4 Specialsits med ÖFN, WiO, KO och V-dalakören, 54 deltagare 

23.4 SNÄf Vårbrunch, 10 wiburgenser 

24-27.4 Flyttvecka på Nypolen, 60 deltagare 

25.4 Föreningen Wiborg vårmöte, kurator deltog 

26.4 Styrelsemöte, 5 wiburgenser 

28.4 Pre-vappen med ÅN, Åsfh och ÖFN, 90 deltagare 

29.4-1.5 Valborgsfirande i Tartu, kurator deltog 

1.5 Vappen med Öffen i Kajsaniemiparken, 30 wiburgenser  

4.5 Länk och takbastu på Byholmsgränden, 6 wiburgenser 

5.5 Kymenlaakson Osakuntas kuratorskifte, kurator deltog 

6.5 Vårfest med VN, ÖFN, NN, ÅN och TF, 13 wiburgenser 

7.5 Styrelsemöte, 7 wiburgenser 

8.5 HUS gulisäventyrs infokväll, 1 wiburgens 

10.5 SSI vårmöte, 1 wiburgens 

10.5 Rektorsmiddag på Hämäläis-Osakunta, kurator och inspektor deltog 

   

b. Sommarens program 

 

i. 18.5. Boboll vid Arabiastranden 

Mikko berättade att det kommer att ordnas boboll för alla intresserade under sommaren. 

Bobollen kommer att spelas på grusplanen i Arabiastranden varje torsdagskväll i mån av 

möjlighet. Mikko informerade att detta är ett koncept vi kommer att fortsätta med längs 

hela sommaren om det finns intresse bland wiburgenser. 

 

ii. 1.7. Sommarträff i Helsingfors 

Emilia Sundholm uppmanade alla närvarande att följa med infobrevet gällande 

sommarträffen i Helsingfors. Informationschefen kommer att sända ut detaljerad 

information inom kort till nationsmedlemmar. 

 

 

iii. 14.-16.7. Sommarexkursion i Kotka 

Emilia Sundholm berättade att Sommarexkursion ordnas detta år i Kotka i samband med 

Kotkan Meripäivät och Tall Ships Race. Emilia uppmanade närvarande att ta kontakt med 

henne om någon hade förslag på övernattningsställe i Kotka regionen, eftersom 

styrelsen fortfarande söker en övernattningslokal för sommarexkursionen. 



 

iv. 18.8. Östfinska sommarfesten på DGO 

Emilia Sundholm informerade att den Östfinska sommarfesten ordnas den 18.8 på 

Domus Gaudiums Nationer (DGO). 

 

v. Kräftskiva ordnas troligen i augusti 

Emilia informerade att det förmodligen arrangeras en kräftskiva i slutet av augusti. 

Kräftskivan kommer antagligen att ordnas hos Domus Gaudiums Nationer, eftersom 

Nypolen ännu renoveras i augusti. 

 

§8  Externa ärenden 

a. Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

Otto informerade att han gått förbi Nya Studenthuset och det såg ut som om husbyggarna 

höll på att slänga ut Nypolens gamla kök. 

 

b. Nationernas samdelegation (NSD) 

Inga ärenden från Nationernas Samdelegation presenterades. 

 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 

Inga ärenden från Svenska Nationer och Ämnesföreningar presenterades. 

 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

 

i. STBL:s sommarpartaj 24.5. kl 16-20 

Viktor Olander berättade att Svenska Studerandes Intresseförening(SSI) hade vårmöte 

den 10.5.  

Viktor informerade att Studentbladet rekryterar ny redaktion för den nya digitala 

tidningen. SSI söker bland annat ny community manager som skulle fungera som 

ambassadör för nya digitala Studentbladet. 

Viktor uppmanar alla intresserade att beställa SSI:s informationsbrev och dessutom 

önskar han att många deltar i SSI:s Sommarpartaj i Vallgård den 24.5.   

 

§9  Behandlig av ekonomisk halvårsrapport 

Beslutsförslag: Antecknas till kännedom 

Emilia Sundholm föreslog att vi bordlägger ärendet till nationsmötet i september. Kai 

Nordlund undrade vad egentliga orsaken är till att ärendet bordläggs. Emilia Sundholm 

förklarade att styrelsen tillsammans med skattmästaren inte fått sammanställt en klar 

ekonomisk halvårsrapport till detta nationsmöte. 

Otto Luukkanen påpekade att enligt arbetsordningarna skall skattmästaren till det första 

nationsmötet under höstterminen uppgöra en översikt över nationens ekonomiska läge, 



det vill säga vi går inte emot stadgarna då vi bordlägger behandlingen av ekonomisk 

halvårsrapport till hösten. Ärendet bordlades. 

 

§10  Principbeslut gällande äldremedlemsverksamheten 

Beslutsförslag: 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. 

 

Otto Luukkanen läser upp förslaget på beslut till förändring gällande Östra Finlands 

Nations äldremedlemsverksamheten. 

Otto Luukkanen informerade att han under ca. ett år diskuterat med Föreningen Wiborgs 

styrelse gällande sammanslagning av äldremedlemsverksamheten med Föreningen 

Wiborg. Ärendet har även diskuterats på ÖFN:s nationsmöten 22.9.2016 och 13.10.2016, 

samt på Föreningen Wiborgs föreningsmöte. Konsensus har varit att principiellt är 

förslaget en bra idé. 

Otto Luukkanen förklarar vad det betyder att vara äldremedlem på nationen. 

Äldremedlemsverksamheten på ÖFN går ut på att äldremedlemmar betalar en 

medlemsavgift på 25 euro årligen, till denna avgift hör nationstidningen Paprika och 

äldremedlemsbrev, som skickas 3-4 gånger per år. Paprikan och brevet skickas ut till 

äldremedlemmar som betalat årsavgiften. Brevet inkluderar också inbjudan till vissa 

äldremedlemsvänliga ÖFN-evenemang som årsfest, kuratorskiften och YngÄl-fester. 

Äldre medlemmar på nationen har även yttrande- och närvarorätt på alla nationsmöten.   

Otto påpekade att nationen inte för tillfället kan, förutom inbjudan till nationens egna 

evenemang, erbjuda en aktiv äldremedlemsverksamhet för äldremedlemmar och därför 

vore sammanslagningen perfekt eftersom Föreningen Wiborgs syfte är att fungera som 

en samlingspunkt för personer med ett intresse i nationen och dess traditioner. 

Föreningen Wiborg har som uppgift att samla in medel för att trygga nationens existens, 

men ordnar också eget program, som skulle passa perfekt som äldremedlemsverksamhet. 

Med sammanslagningen får äldre medlemmar både tillgång till nationens ordinarie 

evenemang men även en möjlighet till program direkt riktat till dem via Föreningen 

Wiborg. 

Praktiskt skulle det betyda för nationen att vi avskaffar äldremedlemsavgiften och överför 

administreringen av äldremedlemmar till Föreningen Wiborg. Detta innebär att vi skulle 

gå miste om ca. 1500 euro per år. Otto förklarade att det ändå är fråga om att de uteblivna 

äldremedlemsavgifterna endast skulle flyttas till ”en spargris som nationen inte har nyckel 



till”. Föreningen Wiborg skulle även i fortsättningen kräva en inskrivningsavgift på 100 

euro och 25 euro i medlemsavgift per år. 

Med att betala medlemsavgiften får man all information som skickas till medlemmar, och 

kan delta i föreningens verksamhet. Rösträtt vid föreningsmöten innehavs av de som 

betalat inskrivningsavgiften, enligt föreningens önskning. För nationen skulle 

medlemskategorin äldremedlem även i fortsättningen finnas kvar i enlighet med 

stadgarna. 

Otto Luukkanen önskade nu att äldremedlemsverksamheten skulle flyttas över till 

seniorföreningen Föreningen Wiborg och att Östra Finlands Nation inte mer tar betalt för 

äldremedlemmar. Kontakten mellan äldremedlemmar och nationen skulle dock också i 

fortsättningen upprätthållas av nationens kurator. 

 

Styrelseordförande Alexander Grandin för Föreningen Wiborg påpekade att 

förändringarna inte konkret ändrar på vare sig Östra Finlands Nations eller Föreningen 

Wiborgs gemensammaverksamhet utan i princip flyttas endast 

äldremedlemsverksamhetens ansvar över till nationens garantiförening för att aktivt 

bibehålla en fungerande äldremedlemsverksamheten på nationen. 

Nationsmötet godkände beslutet. Nationens kurator och styrelse gavs befogenheter att 

komma överens om praktiska detaljer med Föreningen Wiborg. 

 

§11  Val av Chefredaktör för Paprika 2018 

Rebecca Nordman har meddelat sitt intresse att ställa upp som kandidat för 

Chefredaktörsposten. Emilia Sundholm läste upp Rebecca Nordmans motivering till 

posten, eftersom hon inte var närvarande. Kai Nordlund frågar om någon närvarande är 

intresserad att ställa upp som kandidat inför valet av chefredaktör. 

Ingen närvarande var intresserad att ställa upp som motkandidat till Rebecca Nordman. 

Rebecca Nordman valdes till chefredaktör. 

 

§12  Val av Årsfestmarskalk 2018 

Emilia frågade nationsmötet om någon är intresserad att ställa upp som kandidat till 

årsfestmarskalk. Ingen närvarande var intresserad att ställa upp som kandidat. Ärendet 

bordlades. 

 

§13  Val av Kurator för 1.9.2017-31.8.2019 

Bilaga: Deltagarlista och Röstsedlarna 

 

Inspektor Kai Nordlund presenterade kuratorsmakarna för nationsmötet. 

Kuratorsmakarna Otto Luukkanen, Belinda Andersson och Kai Nordlund, har haft som 

uppgift att samla in och behandla förslag till ny kurator. Kuratorsmakarna har behandlat 



på sitt möte tre nomineringar till kurator, varav två wiburgenser beslutit att ställa upp 

inför valet. Kuratorskandidaterna är Rasmus Olander och Mikko Haikonen. Otto 

Luukkanen påpekade att sista dagen för framställandet av förslag till kurator var 4.5.2017 

och därefter görs valet endast mellan de av kuratorsmakarna behandlade kandidaterna, 

så inga nya kandidater kan mera föreslås. Kurator Otto Luukkanen presenterade 

kuratorns främsta uppgifter på nationen. Kai Nordlund och Otto Luukkanen påminde alla 

närvarande wiburgenser om hur röstningen går till i kuratorsval. Kuratorsvalet är ett 

personval där alla närvarande nationsmedlemmar får rösta på högst en kandidat med 

slutna röstsedlar. Varje röstberättigad blir tilldelad en giltig röstsedel med nationens 

stämpel. På röstsedeln skriver man ett kandidatnamn som den röstberättigade önskar att 

rösta på. Blanka och otydliga röstsedlar förkastas.  

Kai Nordlund informerade nationsmötet att ifall röstningen blir jämn avgör lotten vem 

som blir kurator. Härefter bad Otto Luukkanen upp kuratorskandidaterna Rasmus 

Olander och Mikko Haikonen. Otto Luukkanen informerade nationsmötet att 

kandidaterna nu skulle presentera sig var och en för sig, varefter nationsmötet fick ställa 

frågor till kandidaterna. Kuratorskandidaterna svarade bl.a på följande frågor under 

frågestunden : 1.Vad är den första konkreta saken du vill ta hand om/lägga fokus på 

nationen? 2.Hur ser du på samarbetet mellan styrelsen och kurator? 3.Hur mycket vill du 

påverka i beslutsfattandet?  4.Tycker du att nationens flagga borde delta i prideparaden? 

5.Finns det en viss tradition på Östra Finlands Nation som du gärna skulle gå och ändra 

på? 6. Berätta varför den andra kandidaten skulle vara bättre kurator än en själv. Rasmus 

Olander fick lotten att börja. Rasmus Olander presenterade sig själv inför nationsmötet 

och svarade även på nationsmötets frågor. Därefter gick Rasmus Olander ut ur salen och 

Mikko Haikonen fick sin tur att presentera sig och svara på frågor. Därefter gick båda 

kandidaterna ut ur salen och nationsmötet fick diskutera och kommentera 

kanadidaterna. Inga kommentarer uppkom bland nationsmötet. Rösträknarna Henri 

Lohilahti och Lisette Bäckman konstaterade efter räkning av rösterna att 

Mikko Haikonen erhöll 6 röster, Rasmus Olander 19 röster av hela 25 röster. Inga blanka 

eller förkastade lotter förekom. Rasmus Olander valdes till kurator. Rasmus Olander 

tillträder sitt ämbete den första september. Rasmus Olander tackade nationsmötet för 

förtroendet. 

 

§14  Övriga ärenden 

Otto Luukkanen tackade båda kuratorskandidaterna för intresset att ställa upp och 

fungera som kurator för nationen.  

Därefter tackar han varmt nationen för sina två år som kurator och gratulerar Rasmus 

Olander för vald post. Kurator Otto Luukkanen och inspektor Kai Nordlund önskar alla en 

trevlig sommar. 

 

 



§15  Nästa möte 

Nästa möte hålls 21.9 kl.18.00 på Nypolen. 

 

§16  Avslutande av möte 

Mötet avslutades 19.57 

 

__________________________________      __________________________________    

  Kai Nordlund, inspektor     Laura Lehtola, sekreterare 

 

 

 

__________________________________      __________________________________    

  Lisette Bäckman, protokolljusterare    Henri Lohilahti, protokolljusterare  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 ÖSTRA FINLANDS NATION  

  vid Helsingfors universitet 

                Mötesprotokoll 

                                          Nationsmöte 14.12.2017 kl. 18.00 

                                        På Nypolen 

Närvarande: 

Elin Rosendal 

Laura Lehtola 

Katarina Söderström 

Jonne Granqvist 

Linn Rosqvist 

Joanna Weckman 

Jessica Karlsson 

Kim Lindfors 

Alex Thilman 

Moa Ketonen 

Peter Nybergh 

Oscar Henriksson 

Hanna Othman 

Rebecca Nordman 

Mikko Hietanen 

Viktor Olander 

Emilia Sundholm 

Kai Nordlund 

 



§1  Mötets öppnande  

Mötet öppnades kl. 18.10 av inspektor Kai Nordlund. 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med några förändringar. Val av årsfestmarskalk och 

informationschef tillades till föredragningslistan. Val av årsfestmarskalk ersätter 

paragraf 8 och val av informationschef ersätter paragraf 9. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Hanna Othman och Jessica Karlsson valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Hanna Othman och Jessica Karlsson valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Respektive styrelsemedlem redogjorde kort för vad de har gjort inom sitt 

ansvarsområde. 

 

§7  Val av Ordförande 2018 

Bordlagt ärende från valmötet 16.11.2017 

 

Katarina Söderström anmälde intresset för posten. Katarina presenterade sig själv inför 

nationsmötet och berättade om sina meriter på nationen. Katarina Söderström valdes 

enhälligt till nationens ordförande.  

 

§8  Val av Årsfestmarskalk 2018 

Emilia Sundholm presenterade ärendet. Eftersom Katarina Söderström valdes till 

ordförande för verksamhetsåret 2018 kommer hon således inte att ha möjlighet att 

fungera som årsfestmarskalk tillsammans med Linda Helenius. Emilia berättade att Sonja 

Still anmält sitt intresse för posten och läste upp Sonjas meddelande för nationsmötet. 



Sonja Still valdes till årsfestmarskalk. Sonja Still och Linda Helenius fungerar tillsammans 

som årsfestsmarskalker år 2018. 

 

§9   Val av Informationschef 2018 

Emilia Sundholm presenterade ärendet. Eftersom Katarina Söderström under 

nationsmötet valdes till ordförande kommer hon sålunda inte att ha möjlighet att fungera 

som informationschef, till vilket hon valdes på förra nationsmötet. Linn Rosqvist anmälde 

sitt intresse för styrelseposten.  

Linn Rosqvist valdes till informationschef. 

 

§10  Val av Nationsfotograf 

Bordlagt ärende från valmötet 16.11.2017 

 

Emilia Sundholm informerade att Helena Disbrey anmält sitt intresse att ställa upp som 

kandidat för nationsfotografposten. Emilia läste upp Helena Disbreys meddelande för 

nationsmötet. Helena Disbrey valdes till nationsfotograf. 

 

§11  Val av Studiepolitisk sekreterare 

Bordlagt ärende från valmötet 16.11.2017 

 

Viktor Olander anmälde sitt intresse att ställa upp som kandidat. Inga andra kandidater 

ställde upp. Viktor Olander valdes till studiepolitisk sekreterare. 

 

§12  Representation och stöd 

Emilia Sundholm berättade att det uppstått diskussion inom styrelsen gällande 

representation av nationen på diverse evenemang och årsfester ordnade av nationen 

eller andra nationer. Nationsmötet diskuterade huruvida årsfestmarskalken skall få gå 

gratis på ÖFN:s årsfest. Om styrelsemedlemmar borde få stöd för att gå på ÖFN:s årsfest. 

Dessutom om kurator borde få stöd för att delta i andra nationers kurator-och 

inspektorsskiften. Katarina Söderström tycker att årsfestmarskalken skall få gå gratis 

eftersom det kräver mycket arbete att ordna festen och Katarina tycker att man borde få 

en ersättning för sin arbetsinsats. Hanna Othman påpekade att årsfestmarskalken i 



praktiken ändå fått gå gratis på årsfesten eftersom marskalken hjälpt till att skaffa 

sponsorer, och därmed har fått festen betald. Hanna Othman tycker att det verkat 

fungera rätt så bra de senaste åren. Jessica Karlsson lyfte fram att det egentligen är en 

budgeteringsfråga där man väger huruvida nationen har råd att stödja alla som önskar 

det. Dessutom påpekade hon att man skall följa ekonomistadgarna när man upplägger 

representationsbudgeten. 

Oscar Henriksson läste upp vad som står i stadgarna för nationsmötet. 

Oscar Henriksson och Mikko Hietanen tycker att styrelsen borde synas på ÖFN:s egen 

årsfest och därför borde de få en liten ersättning för att gå på årsfesten. Hanna påminde 

att det redan nu är runt 10 personer (hedersmedlemmar, vännationer, årsfesttalaren) 

som får gå gratis på årsfesten och sedan om styrelsen ännu skall få gå gratis så kan det bli 

en alltför tung börda för årsfestbudgeten. Jessica påpekade att det är bort från 

representationsbudgeten och inte från årsfestbudgeten. Jessica menade att om man vill 

gå gratis på årsfesten så kan man alltid skaffa sponsorpengar och på det sättet garantera 

lite understöd åt sig själv. 

Oscar Henriksson konstaterade att det är bästa att föreslå ett beslutsförslag till 

nationsmötet, eftersom det sist och slutligen är styrelsen som bygger upp 

representationsbudgeten för nästa år. Oscar föreslog att styrelsen diskuterar saken på 

sitt möte och föreslår en representationsbudget för nästa år där deltagande i nationens 

egna årsfest ingår. Nationsmötet tyckte att, ifall marskalken inte får sin årsfest betald med 

sponsorpengar, så kan summan tas från årsfestbudgeten. Nationsmötet gav 

befogenheter till styrelsen att höja representationsbudgeten för nästa verksamhetsår, 

ifall de känner för att det behövs. 

 

§13  Gulisar 2017 

Rekryteringsansvariga Viktor Olander presenterade statistik över årets nya medlemmar. 

Nationen har under året fått här tills 48 nya medlemmar av vilka 28 stycken är flickor 

och 20 pojkar. Vilket tyder på att könsfördelningen har varit ganska jämn detta år. Borgå 

har varit det största rekryteringsområdet. Viktor påpekade att det är värt att nämna att 

nationen även förvärvat medlemmar från Tammerfors, Muonio och Stockholm. Viktor 

menade att den betydligt största rekryteringsperioden infallit på september månad 

under inskrivningskvällarna då 26 stycken nya medlemmar skrivit in sig i nationen. Av de 



inskrivna medlemmarna studerar nästan hälften på Helsingfors Universitet, därefter 

kommer Yrkeshögskolan Arcada på en tydlig andra plats och sedan kommer Aalto 

Universitetet och Hanken. 

 

§14  Diskussion om eventuell Himos resa 

Joanna Weckman undrade om det finns intresse för att åka på en resa till Himos i 

februari. Resan kommer att likna till innehåll och prisklass den resa som ordnades detta 

verksamhetsår. Joanna har planerat in andra veckoslutet i februari som preliminärt 

datum för resan. Nationsmötet uppvisade intresse för en resa till slalomcentret Himos. 

 

§15  Marknadsföringsmaterial 

Viktor Olander gjorde en modeuppvisning med ”ÖFN-accessoarer” som nationen skaffat 

längs med åren. Till accessoarerna hörde förkläde, pennor, tröjor, tygkasse och sångbok. 

Modeuppvisningen gjordes i takt till musik. 

 

§16  Anmälningsärenden 

 

a. Utskottsanmälan 2018! 

Emilia påminde närvarande att anmäla sig till utskott 2018 med hjälp av länken som 

kommer att dyka upp på nationens Facebook-sida och i informationsmejlet. 

 

b. Frack bortskänkes-finns i kansliet! 

Emilia Sundholm meddelade att nationen har erhållit en frack av en äldre medlem.  

Ifall man är intresserad eller i behov av fracken skall man kontakta Emilia.  

 

c. Tack för i år och ses i januari! 

Emilia Sundholm tackade alla för det gångna året på nationen.  

 

Oscar Henriksson och Emilia Sundholm har blivit valda till NSD:s styrelse 2018. 

 

18.11 ASK Studerandekårs 20:e årsfest, 3 wiburgenser 

23.11 ÖFN sits: Galen Gala, 24 wiburgenser 



30.11 Julskiva med YngÄl och Föreningen Wiborg, 20 wiburgenser 

30.11. SSI Höstmöte, 1 wiburgens  

28.11 Styrelsemöte, 5 wiburgenser  

28.11 KupKom möte, 5 wiburgenser 

2.12 Firman pikkujoulut, 13 wiburgenser 

6.12 Studenternas jubileumsfackeltåg, 20 wiburgenser 

6.12 Självständighetsmiddag med ÖFN, ÅN och ÅSFH, 90 wiburgenser 

7.12 Pizza och Filmkväll på Nypolen, 15 wiburgenser 

9.12 Julfest med ÖFN, ÅN och ÅSFH, 65 wiburgenser 

11.12 Styrelsemöte, 7 wiburgenser 

12.12 Borderline rf:s X:e årsfest, 6 wiburgenser  

 

§17  Övriga ärenden 

 

a. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

Viktor Olander berättade att SSI ordnade sitt höstmöte den 28.11. Under mötet 

diskuterades aktivt föreningens fortsatta verksamhet och nya förtroendevalda valdes.  

Viktor meddelade att han valdes till vice-ordförande. Härefter kommer styrelsen att sitta 

endast ett verksamhetsår till skillnad från tidigare, då de suttit två år. Föreningen kommer 

att ordna evenemang tre gånger under nästa verksamhetsår. 

Studentbladet kommer att utges i pappersform i februari 2018.  År 2019 kommer 

Studentbladet att publiceras två gånger. 

 

b. Stipendierna för Östra Finlands Nation stipendiefond 

Kai Nordlund informerade att stipendierna för Östra Finlands Nations stipendiefond 

kommer att lediganslås under januari månad.  

 

c. Förslag på mottagande av nationens hederstecken 

Kai Nordlund informerade att mottagare av nationens hederstecken kan föreslås med 

motivering till nationens kurator Rasmus Olander. Förslagen skall finnas till handa senast 

vid årsskiftet.  

 



Kai Nordlund tackade styrelsen för ett gott samarbete år 2017. 

 

 

§18  Nästa möte 

Nästa möte hålls 25.1.2018 kl.18.00 på Nypolen.  

 

§19  Avslutande av möte 

Mötet avslutades 18.49. 

 

 

__________________________________      __________________________________    

  Kai Nordlund, inspektor     Laura Lehtola, sekreterare 

 

 

 

__________________________________      __________________________________    

  Hanna Othman, protokolljusterare    Jessica Karlsson, protokolljusterare  

 


