
  

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

 

               Mötesprotokoll 

 

                                       Nationsmöte 15.03.2018 kl. 18.00 

         På Nypolen, Mannerheimvägen 5A 

Närvarande: 

Mikko Hietanen 

Viktor Olander 

Linn Rosqvist 

Linda Helenius 

Sonja Still 

Rasmus Olander 

Kai Nordlund 

Ella Kaunismäki 

Sebastian Henriksson 

Jenny Skoglund 

Emilia Sundholm 

Kim Lindfors 

Jonne Granqvist 

Oliver Flinck 

Otto Lindblom 

Elin Rosendal 

 

 

§1  Mötets öppnande  



Mötet öppnades kl. 18:10 av inspektor Kai Nordlund. 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Nationsmötet godkände föredragningslistan. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Viktor Olander och Jonne Granqvist valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Viktor Olander och Jonne Granqvist valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Alla styrelsemedlemmar har deltagit i och hjälpt till med årsfesten, och utöver det skött löpande 

ärenden. Kurator Rasmus Olander berättade att stipendiefonden funderat på hur man placerar 

sina pengar och att utvecklingsutskottet haft sitt första möte. Styrelsen och Rasmus har även 

funderat på de nya EU-direktiven om personuppgifter (GDPR), och hur nationen i framtiden ska 

hantera personuppgifter. 

 

§7  Externa ärenden 

a. Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

Viktor Olander meddelade att alla miljöansvariga hade möte igår där man 

diskuterade nya idéer och hur man kan förbättra sin verksamhet. 

UniSport slutar publicera en del information på svenska och med anledning av 

detta har tvåspråkighetsutskottet på sin Facebooksida publicerat en enkät om 

studieservice på svenska. Höstens delegationsval närmar sig småningom. 

b. Nationernas samdelegation (NSD) 

Emilia Sundholm berättade att NSD kommer att ordna en sitz med Star Wars-

tema i vår och att NSD håller sitt vårmöte nästa torsdag kl. 18. 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 

SNÄf planerar att ordna en tapaskväll under våren. 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

Föreningens ordförande Viktor Olander meddelade att SSI söker nya 

styrelsemedlemmar, det kan finnas flera från samma medlemskorporation. 

 



§8  Presentation av årsfestens resultat 

 

Årsfestmarskalk Linda Helenius rapporterade om resultaten från årsfesten och hur arbetet gått. 

Totalt var 114 personer anmälda. Positiva sidor med utrymmet på hotell Arthur var prisnivån, 

det utmärkta läget och personalens flexibilitet och vilja att förhandla. Negativa sidor var att 

dansen hölls i samma sal som banketten vilket töjde onödigt mycket på tidtabellen, att det fanns 

ganska lite personal vilket gjorde att serveringen tog tid och pågick även under talen, en del 

gäster satt under balkongen där det både var dåligt ljud och dålig sikt. 

Lindas tips till kommande marskalkar göra upp exceltabeller över alla som hjälpte till och alla 

uppgifter som behövde göras, vilket underlättade för alla inblandade. Det är bra att vara alert 

från början och snabbt få ihop ett utskott, skriv upp allt som ni kommer på och var i tid med 

precis allt. Kom ihåg att delegera uppgifter! 

Jenny Skoglund som skötte ekonomin rekommenderade även kommande marskalkar att ha möte 

med styrelsen. Utskottet lyckades få in mera medel från sponsorer än beräknat, så totalt gick 

årsfesten på plus. Marskalkarna föreslog att man med överskottet kunde betala en större summa 

till fotograferna och grafikern, vilket nationsmötet understödde. Kurator Rasmus inflikade att 

många äldre deltagare och representanter från andra nationer och föreningar har berömt 

årsfesten och marskalkarna. 

 

§9  Val av årsfestmarskalk(er) för 2019 

Jenny Skoglund och Emilia Sundholm hade på förhand meddelat intresse för att ställa upp 

tillsammans. De berättade att de har planer på att komma med lite nyskapande idéer, de 

traditionella delarna ska givetvis bevaras men det finns utrymme för lite friare form på vissa 

ställen. 

Jenny Skoglund och Emilia Sundholm valdes till årsfestmarskalkar för 2019. 

 

§10  Val av representant till ordningsutskottet för 2018 

Jenny Skoglund föreslog att nationens jämlikhetsansvariga borde ha en plats i utskottet, då 

denna funktionärspost hänger tätt ihop med utskottets verksamhet. 

Jenny Skoglund valdes till representant till ordningsutskottet för 2018. 

 

§11  Styrelsens projektplan för 2018 

Se Bilaga 1. 

Ella Kaunismäki redogjorde för vilka projekt som styrelsen har hittat på för året, bland annat 

beställa halarmärken, ordna Kruthornsmiddag den 13.10 och en fest för hela fjärde våningen 

under hösten. 

 



§12  Anmälningsärenden 

a. Sommarträff i Helsingfors 28.6 

Nationens sommarträff hålls den 28.6 i Helsingfors. 

b. Wiborgsresa 10-12.8 

Wiipurilainen osakunta ansvarar för det praktiska. Mera information kommer 

inom kort. 

c. Deltagande i evenemang.  

Se Bilaga 2. 

 

§13  Övriga ärenden 

a. Lediganslagning av posten Östfinska sommarbals-marskalk 

Huvudansvaret för Östfinska sommarfesten ligger i år hos ÖFN och 

nationen lediganslår posten för en Sommarfestmarskalk för att 

planeringen skall ske så smidigt som möjligt. 

 

b. Sommarexq i Lovisa 

Styrelsen föreslog helgerna 6-8.7, 13-15.7 och 27-29.7. Nationsmötet 

enades om att välja helgen 13-15.7 för sommarexkursionen. 

 

§14  Nästa möte 

Nästa möte hålls den 19 april kl. 18:00 på Nypolen. 

 

§15  Avslutande av möte 

Mötet avslutades kl. 19:00. 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________  

Kai Nordlund, inspektor    Elin Rosendal, sekreterare 

 

 

____________________________   ____________________________  

Viktor Olander, protokolljusterare   Jonne Granqvist, protokolljusterare 

 


