
  

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

 

Mötesprotokoll 

 

Nationsmöte 11.10.2018 kl. 18.00 

På Nypolen, Mannerheimvägen 5A 

 

Närvarande: 

Ella Kaunismäki 

Jessica Karlsson 

Otto Luukkanen 

Peter Nybergh 

Jenny Skoglund 

Rasmus Olander 

Kai Nordlund 

Katarina Sikow 

Linn Rosqvist 

Rasmus Englund 

Mikko Hietanen 

Paul Nouro 

Kim Wiik 

Marcus Höglund 

Robert Andersson 

Sebastian Henriksson 

Elin Rosendal 

 

§1  Mötets öppnande  

Inspektor Kai Nordlund öppnade mötet kl. 18:18. 

 



§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Nationsmötet konstaterades stadgeenligt och beslutsfört. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Peter Nybergh önskade lägga till ett anmälningsärende angående sin 

fondutvecklingsrapport. Nationsmötet godkände föredragningslistan med Peters tillägg. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Kim Wiik och Robert Andersson valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Kim Wiik och Robert Andersson valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Linn, Peter och Rasmus har representerat på Snörsjöabalen, Peter har också gjort en 

rapport över fondutvecklingen. Ella har ordnat diverse gulisevenemang, bland annat 

gulisintagningen och -middagen. Katarina och Elin har också hjälpt till med gulisen och 

annars skött löpande ärenden. Kurator Rasmus har deltagit i kuratorskifte. 

 

§7  Tillsättning av historikgruppen samt gruppens ordförande 

Alla tre instanser har valt kandidater, Föreningen Wiborg har nominerat Fredric 

Granberg och Charlotte Elf, de Äldres Råd har nominerat Paul Nouro och Ann Holm-

Dellringer, nationen har nominerat Jessica Karlsson och Emma Tuominen. Otto 

Luukkanen har på förhand anmält intresse för ordförandeposten. Historikgruppen 

tillsattes enligt förslag. 

 

§8  Tillsättande av stadgerevideringsgruppen 

Kurator emerita Anette Tallberg, Jenny Skoglund, Jessica Karlsson, Joanna Weckman, 

Victor Olander, Katarina Sikow och Katja Flittner har på förhand meddelat intresse för 

gruppen. Kurator Rasmus berättade att nationens kurator kommer att fungera som 

ordförande för gruppen och målet är att ha ett färdigt förslag innan han själv avslutar sin 

kuratorsperiod. Gruppen får också själv fundera på hur omfattande projektet blir. Otto 

Luukkanen tvivlade på huruvida gruppen hinner skriva om alla stadgar inom den utsatta 

tiden, och meddelade att han eventuellt är intresserad av att delta men ännu vill fundera. 



Paul Nouro undrade varför man vill uppdatera stadgarna och Rasmus svarade att bland 

annat formuleringarna om annonsering och äldre medlemmar är föråldrade. Jenny 

tillade att alla regelverk bör ses över så att de stämmer överens. Nationsmötet tillsatte 

stadgerevideringsgruppen enligt förslag. 

 

§9  Beslut om händelserna på Nypolen 18-19.8.2018 

HUS har delgett sitt beslut om vad följderna för ÖFN kommer att vara angående 

händelserna 18-19.8.  

En äldre medlem ordnade fest på Nypolen sagda veckoslut och under den tiden hade 

ytterdörren stått öppen utan bevakning och samtidigt rökte någon utanför dörren. Till 

följd av detta har HUS beslutat ge ÖFN villkorligt användningsförbud av Nypolen under 

återstoden av 2018. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att se till att alla ordningsregler 

följs. På dörren till Nypolen finns nu tydliga skyltar om att rökning nere vid dörren är 

förbjuden och att endast styrelsemedlemmar får öppna dörren. Under fester går dessutom 

en styrelsemedlem en gång i timmen ner för att kontrollera att ytterdörren är stängd. Kim 

Wiik påpekade att det kan vara någon utomstående som brutit mot reglerna och undrade 

varför nationen då blir straffad varpå Katarina inflikade att det är på uthyrarens, i detta 

fall nationens, ansvar ifall något händer. Otto Luukkanen ansåg att straffet var överdrivet 

och att det leder till att föreningarna i huset gömmer saker för kåren ifall man blir så hårt 

straffad för mindre förseelser. Till sist påpekade kurator Rasmus att HUS trots allt gett 

nationen beröm för hur man hanterat beslutet och för att man genast vidtagit åtgärder. 

 

§10  Lediganslagning av styrelse- samt funktionärsposter 2019 

Nationsmötet lediganslog styrelse- och funktionärsposterna för 2019. 

 

§11  Externa ärenden 

 

a. Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

Delegationsvalet hålls i slutet av månaden. 

 

b. Nationernas samdelegation (NSD) 

Anmälan till festen för Nationerna 375 är ännu öppen. 

 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 



SNÄf har samlat ihop 60 kandidater till delegationsvalet! 

 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

SSI och Studentbladets redaktion flyttar till Tredje linjen. På höstmötet 

väljs nästa års styrelse. 

 

§12  Anmälningsärenden 

 

a. Deltagande i evenemang. 

Se bilaga 2. 

 

b. Kruthornsmiddag 13.10  

 

c. Skördefest 20.10 

Anmälningen till Skördefesten är ännu öppen. 

 

d. Belöningssystemet 

Sebastian informerade kort om belöningssystemet. Då man hjälper till att 

städa eller ställa i ordning för ett evenemang får man en kupong vilken 

ger 5 euro rabatt på nästa fest. 

 

e. Hälsningar från rekrychefen 

Ella Kaunismäki meddelade att nationen fått 28 nya medlemmar i höst, 

och under hela året sammanlagt 35. 

 

f. Fondutvecklingsrapport. 

Peter redogjorde kort för situationen med nationens fonder. Otto undrade 

om det finns skäl att fundera på huruvida man kan justera aktierna och 

Jessica tyckte att man kunde effektivera lite så att någonting händer med 

nationens pengar. Peter svarade att styrelsen kan fundera på det, men att 

det antagligen blir nästa styrelse som får göra det. Otto undrade även ifall 

någon nationsmedlem kan gå och ta ut pengarna olovligen, men kurator 

Rasmus svarade att endast de som har namnteckningsrätt kan ta ut pengar 



och att det också krävs ett protokoll med ett beslut ifall man vill ta ut 

större summor. 

 

§13  Övriga ärenden 

 

a. Röstning om Firman Pikkujouluts namn 

Firman pikkujoulut ordnas för att tacka alla funktionärer som varit aktiva 

under året. Katarina informerade att detta år kommer också gulisar få delta 

ifall de har fyllt sitt gulispass. Mikko Hietanen och Marcus Höglund tyckte 

att konceptet ändrar totalt ifall också gulisar får delta, på vilket Jessica 

svarade att det egentligen är programchefen och styrelsen som besluter om 

både namnet och vem som får delta och att då festen skapades var både 

konceptet och namnet något som styrelsen hittade på ur tomma intet, så det 

finns inget som hindrar att konceptet ändras. 

 

Inspektor Kai Nordlund bad nationsmedlemmarna avlägga sina röster (en 

per person) genom att markera då det alternativet man vill rösta på läses 

upp. 

 

Förslag A Firman pikkujoulut 2 – a blast from the past   0 röster 

Förslag B Firman pikkujoulut      9 röster 

Förslag C ÖFN:s julfest      0 röster 

Förslag D De aktivas julfest      0 röster 

Förslag E Bolagets lillajul      3 röster 

 

Förslaget att fortsätta använda namnet Firman pikkujoulut vann och 

inspektorn påpekade till slut att eftersom namnet kom till genom ett 

nationsmötesbeslut så krävs ett nytt nationsmötesbeslut för att ändra på 

namnet igen. 

 

b. Torsdagen den 22 november ordnas punschkokning på Nypolen. 

 

c. Rasmus informerade om att studentkåren köpt fastigheten på 

Brunnsgatan 12. 



 

 

§14 Nästa möte 

Nästa möte hålls den 15 november kl.18 på Nypolen. 

 

§ 15 Avslutande av möte 

Inspektor Kai Nordlund avslutade mötet kl. 19:42. 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________  

Kai Nordlund, inspektor    Elin Rosendal, sekreterare 

 

 

____________________________   ____________________________  

Kim Wiik, protokolljusterare    Robert Andersson, protokolljusterare 

 


