
  

 

 

 

 

 

 

 

ÖSTRA FINLANDS NATION  

vid Helsingfors universitet 

              Mötesprotokoll 

 

                                          Nationsmöte 19.04.2018 kl. 18.00 

          På Nypolen, Mannerheimvägen 5A 

 

Närvarande: 

Sebastian Henriksson 

Mikko Hietanen 

Oliver Flinck 

Otto Lindblom 

Peter Nybergh 

Elmer Tuominen 

Robert Andersson 

Jenny Skoglund 

Emilia Sundholm 

Otto Luukkanen 

Rasmus Olander 

Kai Nordlund 

Ella Kaunismäki 

Elin Rosendal 

 

 



§1  Mötets öppnande  

Inspektor Kai Nordlund öppnade mötet kl. 18:12. 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades stadgeenligt och beslutsfört. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Nationsmötet godkände föredragningslistan. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Mikko Hietanen och Emilia Sundholm valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Mikko Hietanen och Emilia Sundholm valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Respektive styrelsemedlem redogjorde för sin verksamhet sedan förra nationsmötet. 

 

§7  Diskussion om sommarträffen 

Sommarträffen ordnas i år i Helsingfors den 28.6. Styrelsen har planerat att träffen 

börjar redan på dagen och håller på till kvällen så att så många som möjligt kan delta 

oberoende arbetsturer. Styrelsens förslag till program är picknick och bastu, eventuellt 

också minigolf eller liknande. Emilia Sundholm kommenterade att det är en trevlig idé 

att vara ute men det kan vara bra att ha en plan B ifall vädret är dåligt. Inspektor Kai 

Nordlund tyckte också att idén lät trevlig och styrelsen går vidare med planerna. 

 

§8  Diskussion om förra årets Bobolls-träffar 

Nationsmötet konstaterade att bobollsträffarna var populära och ser gärna att de 

fortsätter den här sommaren. Mikko Hietanen som var ansvarig för träffarna förra året 

tyckte att systemet på det stora hela taget fungerade bra och Emilia Sundholm 

kommenterade att hon uppskattade träffarna. Otto Luukkanen undrade ifall nationen har 

möjlighet att investera i lite utrustning, på vilket Sebastian Henriksson svarade att enligt 

hans uppskattning borde nationen ha råd med det och att han kollar upp saken närmare. 

 



§9  Diskussion om pris för övriga på fester och evenemang 

Styrelsen undrade vad nationsmötet har för åsikter om att höja priser på sitser och 

evenemang för icke-wiburgenser. Elmer Tuominen kommenterade att alla andra 

nationer tar lite mer betalt av icke-medlemmar och Mikko Hietanen fyllde i med att det 

är en bra idé men att det kan vara krångligt under gemensamma fester med ÅN och 

ÅSFH och att man borde koordinera med dem så att alla har samma system. 

Nationsmötet konstaterade att man kan börja ta mer betalt av icke-medlemmar på fester 

och evenemang. 

 

§10  Val av marskalk för Östfinska sommarfesten 

Nationsmötet valde enhälligt Mikko Hietanen till marskalk för Östfinska sommarfesten. 

 

§11  Externa ärenden 

a. Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

HUS tvåspråkighetsutskott gör en exkursion den 24.4. Kurator Rasmus 

Olander meddelade att HUS har deadline för utrymmesfördelningen 27.4. 

b. Nationernas samdelegation (NSD) 

Emilia Sundholm berättade om NSD, bland annat den kommande 

Storsitsen, Nationsorientering 20.4 och en Eurovisionssits i maj står på 

agendan. NSD funderar också på sin strategiplan. 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 

SNÄf ordnar sin 35:e Årsfest 19.5.2018 och anmälan stänger 

inkommande söndag. SNÄf söker campusansvariga för höstens 

delegationsval, intresseanmälan meddelas till valchef Rasmus Olander. 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

SSI håller vårmöte 26.4, bland annat stadgeändringar och val av styrelse 

står på agendan. 

 

§12  Anmälningsärenden 

a. Pre-Wappen 28.4 på Nypolen 

Sebastian Henriksson kunde meddela att ungefär 90 personer är anmälda. 

b. Vappen med ÖFN 

ÖFN är på plats i Kaisaniemiparken redan från morgonen. 

c. Deltagande i evenemang 



Se bilaga 1. 

d. YngÄl:s vårfest 

Otto Luuukkanen meddelade att YngÄl:s vårfest äger rum den 18.5 på 

Nypolen. 

e. Utskott för planeringen av 100årshistoriken. 

Styrelsen ämnar tillsätta ett utskott för planeringen av nationens 

100årshistorik. Intresse kan anmälas till styrelsen. 

f. Internationella representationsbudgeten 

Styrelsen meddelade hur de beslutat att fördela den internationella 

representationsbudgeten. Styrelsen beslöt på sitt möte 18.4 att pengarna 

ska fördelas mellan dem som deltar för första gången så att 400€ fördelas 

mellan deltagarna i Vårbalen, 400€ mellan deltagarna i Snörsjöarbalen 

och 200€ mellan deltagarna på INS. Jenny Skoglund tyckte att 

fördelningen inte var den smartaste eftersom nationen brukar få 

gratisbiljetter till Vårbalen och att den därför brukar bli betydligt billigare 

än Snörsjöarbalen, och det skulle således vara mer ändamålsenligt att 

fördela pengarna annorlunda. Styrelsen uppskattade poängteringen och 

ska ta upp detta på nästa styrelsemöte. 

g. Anmälning till Lundakarnevalen och Vårbalen 

Kurator Rasmus Olander påminde om att idag (19.4) är sista 

anmälningsdagen för både Lundakarnevalen och Vårbalen. 

h. Ylonz! 

Peter Nybergh påminde om att inkommande lördag är det dags för Ylonz! 

 

§13  Övriga ärenden 

Otto Luukkanen anmälde sitt intresse för att sitta med i utskottet för 100-årshistoriken. 

 

§14  Nästa möte 

Nästa möte hålls den 10 maj kl. 18:00 på Nypolen. 

 

§15  Avslutande av möte 

Inspektor Kai Nordlund avslutade mötet kl. 18:48. 

 

 



____________________________   ____________________________  

Kai Nordlund, inspektor    Elin Rosendal, sekreterare 

 

 

____________________________   ____________________________  

Mikko Hietanen, protokolljusterare   Emilia Sundholm, protokolljusterare 


