
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ÖSTRA FINLANDS NATION 

vid Helsingfors universitet 

Mötesprotokoll 

Årsmöte 22.2.2018 kl. 18.00 

På Nypolen 

 

Närvarande: 

Ella Kaunismäki 

Marcus Höglund 

Kim Wiik 

Robert Andersson 

Kim Lindfors 

Jessica Karlsson 

Wilhelm Mansén 

Linnea Lindfors 

Sebastian Henriksson 

Peter Nybergh 

Katarina Söderström 

Rebecca Nordman 

Mikko Hietanen 

Linn Rosqvist 

Laura Lehtola 

Jenny Skoglund 

Joanna Weckman 



Jonne Granqvist 

Emilia Sundholm 

Linda Helenius 

Viktor Olander 

Oliver Flinck 

Otto Luukkanen 

Rasmus Olander 

Elin Rosendal 

 

§1  Mötets öppnande  

Kurator Rasmus Olander öppnade mötet 18:14. 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

I föredragningslistan ändrades datumet 22.2.2016 till 22.2.2018. Nationsmötet godkände 

föredragningslistan. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Wilhelm Mansén och Linda Helenius. 

 

§5  Val av rösträknare 

Till rösträknare valdes Wilhelm Mansén och Linda Helenius. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Respektive styrelsemedlem redogjorde för sin verksamhet, som för alla till största delen 

bestått av förberedelser för årsfesten. 

 

§7  Behandling av verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 

Sekreterare emerita Laura Lehtola redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2017. I 

verksamhetsberättelsen nämndes bland annat renoveringen av Nypolen och att nationen 

under renoveringen fick vistas i Wiipurilainen Osakuntas lokaler. I september firades 



kuratorskifte. Nationen ordnade sommarträff i Helsingfors och sommarexkursion till 

Kuusankoski och Kouvola, YngÄl ordnade både en vårfest och skidutfärd till Himos. 

Nationen har under året fortsatt ett nära samarbete med ÅN och ÅSFH och tillsammans 

med dem exempelvis firat Finlands 100-årsjubileum. Emilia nämnde även att nationens 

under året skapat ett eget snapchatkonto och ordnat bobollskvällar under sommaren. 

 

Skattmästare emerita Jenny Skoglund presenterade bokslutet för 2017. 

 

§8  Behandling av verksamhetsgranskningsberättelse för 2017 

Jenny Skoglund tyckte att verksamhetsgranskarna kunde ha påpekat bristerna i 

bokföringen för henne och styrelsen på ett styrelsemöte, istället för att ta upp det på ett 

nationsmöte genom att skriva det i verksamhetsgranskningsberättelsen. Wilhelm 

Mansén påpekade att det är verksamhetsgranskarens uppgift att påpeka brister, och 

verksamhetsgranskarnas motivering till påminnelsen var att visa för framtida 

skattmästare hur viktigt det är med bokföring och att alla kvitton finns med, samt att de 

inte velat kritisera någon utan bara komma med en pedagogisk påminnelse. Bristerna är 

inte allvarliga och det väsentliga är att lagen följts. Kurator Rasmus Olander påpekade 

till sist att det är bra att verksamhetsgranskarna går igenom allt ordentligt så att inga 

oegentligheter sker. 

 

§9  Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 

Nationsmötet fastställde bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2017. 

 

§10  Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 2017 samt beslut om disponering av 

överskott 

Verksamhetsgranskningsberättelsen utgör inga hinder för ansvarsfrihet, så Jessica 

Karlsson föreslog att nationsmötet beviljar ansvarsfrihet åt styrelsen och fick understöd 

av Wilhelm Mansén. Nationsmötet beviljade ansvarsfrihet åt 2017 års styrelse och beslöt 

att överskottet för 2017 förs mot det balanserade överskottet. 

 

§11  Fastställande av forum för sammankallande av nationsmöte 

Nationsmötet fastställde att nationens e-postlista fungerar som forum för 

sammankallande av nationsmöte och att annonsering sker i Hufvudstadsbladet. 

 



§12  Fyllnadsval till Svenska Studenters Bostadstiftelses (SSBS) förvaltningsråd för 

2018-2020. 

Nationen har utöver inspektor och kurator numera två representanter i SSBS 

förvaltningsråd. ÖFN:s ökade medlemsantal har lett till en omfördelning av platser i 

förvaltningsrådet där nationen har fått ett nytt mandat som nu ska fyllas. 

De två kandidater som anmält intresse är Wilhelm Mansén och Kim Lindfors. För den 

här paragrafen valdes Linnea Lindfors till tillfällig rösträknare eftersom Wilhelm inte 

kan vara rösträknare då han ställer upp i valet. 

Wilhelm och Kim att presenterade kort sig själva och varför de skulle passa i 

förvaltningsrådet. Nationsmötet kunde även ställa frågor till kandidaterna.  

Valet förrättades genom sluten omröstning, på mötet fanns 25 röstberättigade. I den 

första omgången hade rösträknarna Linda och Linnea inte avgett sina röster och 

Rasmus var därför tvungen att utlysa en andra omgång. I den andra omgången inkom 

25 röster varav 2 blanka, 8 för Kim och 15 för Wilhelm. Wilhelm Mansén valdes till 

representant i förvaltningsrådet. 

 

§13  Anmälningsärenden 

 

a. Nationen har 94års fest på lördagen! 

Årsfestmarskalk Linda Helenius meddelade att 114 personer är 

anmälda till årsfesten och att läget med förberedelserna är under 

kontroll. 

 

b. Lovisabor sökes för att hjälpa till med sommarexkursionen till 

Lovisa i sommar. 

Joanna Weckman och Oscar Henriksson är ansvarspersoner och Laura 

Lehtola anmälde sig frivillig som medhjälpare.  

 

c. Reseledare för Wiborgsresan i höst sökes. 

Styrelsen söker en reseledare för Wiborgsresan, hotellen måste bokas 

genast. Förra året finansierades resan av WiO:s stiftelse, om de 

kommer med i år får ÖFN också finansiering därifrån.  

 

d. Posten som Årsfestmarskalk för ÖFN95 lediganslås. 



Till kännedom. 

e. Lediganslagning av en plats i ordningsutskottet. 

Då ordförande Katarina Söderström automatiskt har en plats i 

ordningsutskottet väljs nu en ny representant för posten i utskottet. 

Katarina valdes in i utskottet på valmötet 2017 innan hon blev vald 

till ordförande. Representanten väljs på nationsmötet i mars. 

Ansökningar skickas till styrelsen. 

 

f. Deltagande i evenemang 

Se bilaga 1. Programdeltagare på evenemang 25.1-22.2.2018. 

Mikko Hietanen önskade lägga till sångledarutskottets möte där 3 

wiburgenser deltog och Jenny Skoglund önskade lägga till SSBS 

styrelsemöte där 2 wiburgenser deltog. 

 

§14  Övriga ärenden 

 

a. Paprika 

Mikko meddelade att nationstidningen Paprika har anlänt! Han påpekade 

också att det finns knappt om bilder från nationens programkvällar och att 

man i fortsättningen gärna får ta bilder, också gärna med kamera så det 

finns material till nästa Paprika. 

 

b. Specialdiet på sits 

Klubbmästare Marcus Höglund påminde att om man anmält specialdiet 

till en sits kan man inte ändra sig vid dörren utan måste betala det pris 

som gäller för den diet man meddelat vid anmälan. 

 

c. Nationernas samdelegation (NSD) 

Emilia Sundholm informerade att nästa gemensamma NSD-evenemang är 

Metroventures som ordnas av NN och TF den 28.2, och fredagen den 16 

mars ordnas en sits på Botta med Star Wars-tema. 

 

d. Nyckel till Nypolen 



Otto Luukkanen undrade hur man ska gå till väga då man vill ha en 

nyckel till Nypolen. Ordförande Katarina svarade att man måste meddela 

styrelsen som i sin tur meddelar HUS. Alla nationsmedlemmar har rätt till 

en nyckel. Otto påpekade att det gärna får finnas information om detta i 

nästa infobrev och Katarina lovade ordna det. Jonne Granqvist undrade 

hur man uppdaterar nyckeln eftersom både han och Kim Wiik har försökt 

uppdatera nycklarna vid ytterdörren utan att det lyckats. Ordförande 

Katarina svarade att man måste meddela HUS att man bör få sin nyckel 

uppdaterad. Nationsmötet konstaterade att systemet är dåligt och 

styrelsen intygade att kritiken ska framföras till HUS. 

 

e. Svenska Studerandes Intresseförening r.f. (SSI) 

SSI håller ett extraordinärt föreningsmöte den 7.3. Viktor Olander ställer 

upp till ordförande. Februarinumret av Studentbladet utkommer i 

pappersformat. 

 

f. Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f. (SNÄf) 

Elin Rosendal deltog i SNÄf:s vårmöte den 21.2. 

 

 

 §15  Nästa möte 

Nästa möte hålls den 15 mars kl. 18:00 på Nypolen. 

 

 §16 Avslutande av möte 

Kurator Rasmus Olander avslutade mötet kl. 20:16. 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________  

Rasmus Olander, kurator    Elin Rosendal, sekreterare 

 

 

____________________________   ____________________________  

Linda Helenius, protokolljusterare   Wilhelm Mansén, protokolljusterare 


