
  

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

 

Mötesprotokoll 

 

Nationsmöte 15.11.2018 kl. 18.00 

På Nypolen, Mannerheimvägen 5A 

 

Närvarande:  

Katarina Sikow 

Rasmus Olander 

Linn Rosqvist 

Sebastian Henriksson 

Emilia Sundholm 

Jenny Skoglund 

Robin Westerholm 

Robert Andersson 

Rasmus Englund 

Hanna Ahlqvist 

Linda Helenius 

Emilia Kyttälä 

Alexander Eriksson 

Emma Heikkilä 

Otto Lindblom 

Kim Wiik 

Elmer Tuominen 

Kai Nordlund (anlände under §8) 

 

§1  Mötets öppnande 

Kurator Rasmus Olander öppnade mötet kl. 18:20. 



 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Nationsmötet godkände föredragningslistan. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Hanna Ahlqvist och Robin Westerholm valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Hanna Ahlqvist och Robin Westerholm valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Styrelsen har rekryterat styrelse och funktionärer för år 2019. Rasmus har deltagit i 

Nylands Nations inspektorsskifte. 

 

§7  Lägesrapport inför Årsfesten 2019 

Årsfestmarskalkarna Jenny Skoglund och Emilia Sundholm redogjorde för läget. 

Utrymmet och cateringen är bokade och de arbetar nu med årsfestens tidtabell och andra 

detaljer, det finns ännu behov av medlemmar till utskottet. 

 

§8  Kvarstående program för hösten 

Katarina redogjorde för höstens resterande program. Programkvällar ordnas ända fram 

tills den 13 december då årets sista nationsmöte hålls. Punschkokning äger rum den 22 

november, Firman pikkujoulut den 29 november, självständighetsdagen 6.12 firas med 

fackeltåg och mat. Inkommande lördag ordnas fjärde våningens fest, anmälan är ännu 

öppen. YngÄl Julskiva ordnas den 30 november, Nypolens julfest den 8 december 

tillsammans med ÅN och ÅSFH. 

Inspektor Kai Nordlund anlände under denna punkt. 

 

§9  Val av nationens styrelse för år 2019 

Inspektor Kai Nordlund tog över ordet. 

a. Styrelseordförande 



Otto Lindblom ställde upp för posten som ordförande. Han har tidigare 

varit ordförande för ämnesföreningen Spektrum och varit aktiv medlem i 

ÖFN, men inte innehaft någon post. Emilia Sundholm frågade om han ser 

det som en fördel att han inte känner ÖFN så djupgående, på vilket Otto 

svarade att han hoppas kunna bidra med nya, fräscha vindar. Kurator 

Rasmus frågade om Otto har andra erfarenheter av styrelsearbete, och 

fick till svar att han bland annat fungerat som skattmästare för SNÄf och 

som medlem av studentkårens tvåspråkighetsutskott. Otto berättade att 

dessa erfarenheter gett honom insikt om de flesta styrelseposters 

uppgifter och att han därför på ett bättre sätt kan hjälpa till att optimera 

alla styrelsemedlemmars verksamhet. 

Otto Lindblom valdes till nationens ordförande. 

 

b. Skattmästare 

Emma Heikkilä ställde upp för posten som skattmästare. Hon har tidigare 

suttit i tre olika styrelser - Didacta, SNÄf och Condus, där hon varit vice 

ordförande. Enligt Emma själv kan hon räkna plus och minus och torde 

således inte ha problem med att sköta ekonomin. 

Emma Heikkilä valdes till nationens skattmästare. 

 

c. Sekreterare 

Sebastian Henriksson ställde upp för posten som sekreterare. Som sina 

styrkor räknade han upp att det är bra att det finns en styrelsemedlem som 

även suttit med förra året och kommer ihåg den förra styrelsens beslut 

och diskussioner. Han fortsatte med att han har lärt sig mycket under sitt 

år som programchef och är taggad på att fortsätta utveckla nationen, samt 

att han har klara mål för vad han vill uppnå under året. 

Sebastian Henriksson valdes till sekreterare. 

 

d. Programchef 

Elmer Tuominen undrade ifall det finns möjlighet till en stadgeändring 

som skulle möjliggöra att nationen kan ha en eller två programchefer och 

på så sätt lätta på arbetsbördan. Katarina svarade att hon tänkt ta upp detta 



under stadgerevideringsutskottets möte. Nationen kunde t.ex. ha en 

ordinarie och en vice programchef, eller en fest- och en programansvarig. 

Elin Rosendal valdes till programchef. 

 

e. Informationschef 

Alexander Eriksson ställde upp för posten som informationschef. Han 

berättade att han varit med i ÖFN i ett år men ännu inte haft några poster 

då han haft fullt upp att sitta i SU:s förbundsstyrelse och fungera som 

årsfestmarskalk för Codex. Infochef är ett arbete med rutin som han 

tycker skulle lämpa sig väl för honom. Katarina undrade vad Alexander 

tycker om idén om infobrevet som Sebastian presenterade tidigare. 

Alexander tyckte om idén och diskuterar gärna vidare ifall han blir vald.  

Alexander Eriksson valdes till informationschef. 

 

f. Värdinna 

Katarina påpekade att även kring denna post finns olika lösningar för att 

dela på arbetet. Ärendet bordläggs till nästa möte. 

 

g. Rekryteringsansvarig 

Emilia ”Mila” Kyttälä ställde upp för posten som rekryteringsansvarig, 

hon kunde berätta att hon har suttit i nationens årsfestutskott, värdinneriet 

och rekryteringsutskottet. Hon har även varit sekreterare för sin 

ämnesförening och har via det erfarenhet av styrelsearbete. 

Mila Kyttälä valdes till rekryteringsansvarig. 

 

§10  Val av historiograf för år 2019 

Ärendet bordläggs till nästa nationsmöte. 

 

§11  Val av klubbhövding för år 2019 

Emilia Sundholm valdes till klubbhövding. 

 

§12  Val av idrottsansvarig för år 2019 

Linda Helenius och Tobias Lillqvist valdes till idrottsansvariga. 

 



§13  Val av kulturansvarig för år 2019 

Ella Kaunismäki valdes till kulturansvarig. 

 

§14  Val av chefredaktör för år 2020 

Antonia Westerholm valdes till chefredaktör för 2020. 

 

§15  Val av miljöansvarig för år 2019 

Peggy Johansson valdes till miljöansvarig. 

 

§16  Val av jämlikhetsansvarige för år 2019 

Katarina Sikow valdes till jämlikhetsansvarig. 

 

§17  Val av bostadssekreterare för år 2019 

Elmer Tuominen valdes till bostadssekreterare. 

 

§18  Val av studiepolitisk sekreterare för år 2019 

Katarina Sikow valdes till studiepolitisk sekreterare. 

 

§19  Val av Yngäl-ansvarig för år 2019 

Jannika Kuhlefeldt valdes till YngÄl-ansvarig. 

 

§20  Val av lokalintendent för år 2019 

Antonia Westerholm valdes till lokalintendent. 

 

§21  Val av fanbärare för år 2019 

Rasmus Englund valdes till fanbärar-ansvarig. 

 

§22  Val av webmaster för år 2019 

Peter Nybergh valdes till webmaster. 

 

§23  Val av director cantus samt vice director cantus för år 2019 

Ella Kaunismäki valdes till director cantus. 

 

§24  Val av nationsfotograf för år 2019 



Helena Disbrey valdes till nationsfotograf. 

 

§25  Val av två stycken verksamhetsgranskare samt två suppleanter för 2019 

Katja Flittner och Johan Björkell valdes till verksamhetsgranskare och Fredric Granberg 

och Albert Andersson valdes till suppleanter. 

 

§26  Val av två medlemmar till stipendiefondens styrelse för år 2019 

Katarina Sikow och Jannika Kuhlefeldt valdes till medlemmar till stipendiefondens 

styrelse. 

 

§27  Val av medlemmar till ordningsutskottet för år 2019 

Oscar Henriksson och Katarina Sikow valdes till medlemmar till ordningsutskottet. 

 

§28  Val av medlem till De Äldres Råd för 2019 

Behandlas inte. 

 

§29  Val av medlemmar till utvecklingsutskottet för år 2019-2020 

Sebastian Henriksson och Peter Nybergh valdes till utvecklingsutskottet. 

 

§30  Val av högst två medlemmar till Östfinska delegationen för 2019 

Mikko Hietanen och Antonia Westerholm valdes till medlemmar till Östfinska 

delegationen. 

 

§31  Val av en medlem till Svenska Studenters Bostadsstiftelses styrelse för 2019-2020 

Kim Wiik valdes till medlem till SSBS styrelse. 

 

§32  Val av medlem till Nationernas Samdelegations styrelse för 2019 

Inga kandidater. Emilia Sundholm redogjorde kort för NSD:s arbete. 

 

§33  Val av medlem till Svenska Studerandes Intresseförenings styrelse för 2019 

Katarina Sikow valdes till medlem till SSI:s styrelse. 

 

§34  Externa ärenden 

 



a. Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

Kåren har en ny delegation efter valet, SNÄf gjorde ett rekordval och 

fick 6 mandat i delegationen. En tredjedel av den svenska delegationen är 

dessutom från ÖFN. Emma Heikkilä och Viola Mickos valdes in som 

ordinarie ledamöter, och Victor Olander, Antonia Westerholm och 

Jessica Karlsson valdes in som suppleanter. 

 

b. Nationernas samdelegation (NSD) 

NSD:s nya styrelse väljs inkommande måndag. Den avgående styrelsen 

tackar för nationerna 375-festen samt för alla strategisvar som kommit in. 

Årets sista gemensamma nationsprogram blir ÅN:s och ÖFN:s 

pepparkakshustävling. 

 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 

SNÄf:s höstmöte hålls den 12.12, intresse angående styrelseposter kan 

anmälas via e-post. 

 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

SSI:s höstmöte hålls den 27.11, då väljs en ny styrelse och chefredaktör. 

Redaktionen har flyttat och just nu har redaktionen ett nomadprojekt på 

gång då de åker runt till olika medlemskorporationer för att jobba i deras 

lokaler och på så sätt öka samarbetet till dem. 

 

§35  Anmälningsärenden 

 

a. Utskottsanmälan för 2019! 

Anmälan till nationens utskott sker via länken 

https://goo.gl/forms/DGzpvZtBfbFP93O62 

 

b. Deltagande i evenemang.  

Se bilaga 1. 

Tillägg: 26.10. Nationerna 375, 13 wiburgenser 

20.10 Nylands Nations gäddfest och inspektorsskifte, 4 wiburgenser 

23.10 SSBS möte, 2 wiburgenser 

https://goo.gl/forms/DGzpvZtBfbFP93O62


6.11 historikmöte 7 wiburgenser 

 

c. Korrektur av belöningssystemet 

Katarina rättade informationen från föregående nationsmöte om att 

nationsfotografen inte kommer få någon belöning, styrelsen har nu 

beslutat att alla funktionärer kan få belöningsblanketter. Styrelsen 2018 

gör en sammanfattning av systemet så det kan utvecklas vidare av 

följande styrelse. 

 

§36  Övriga ärenden 

Kurator Rasmus har födelsedag. 

 

§37  Nästa möte 

Nästa möte hålls den 13 december kl. 18 på Nypolen. 

 

§38  Avslutande av möte 

Mötet avslutades kl. 19:46. 

 

 

____________________________   ____________________________  

Kai Nordlund, inspektor    Elin Rosendal, sekreterare 

 

 

____________________________   ____________________________  

Hanna Ahlqvist, protokolljusterare   Robin Westerholm, protokolljusterare 


