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Närvarande: 

 

Peter Nybergh 

Mikko Hietanen 

Emilia Sundholm 

Jessica Karlsson 

Jenny Skoglund 

Rasmus Olander 

Kai Nordlund 

Katarina Sikow 

Linn Rosqvist 

Antonia Westerholm 

Jonne Granqvist 

Hanna Ahlqvist 

Marcus Höglund 

Elin Rosendal 

 

 

 



§1  Mötets öppnande  

Inspektor Kai Nordlund öppnade mötet kl. 18:05. 

 

§2  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades. 

 

§3  Godkännande av föredragningslistan 

Till föredragningslistan lades till paragraferna §8 Halvårsbudget och §12 

Stadgerevideringsgruppen, övriga paragrafer flyttas fram ett respektive två steg. 

Nationsmötet godkände föredragningslistan med ändringar. 

 

§4  Val av protokolljusterare 

Emilia Sundholm och Jonne Granqvist valdes till protokolljusterare. 

 

§5  Val av rösträknare 

Emilia Sundholm och Jonne Granqvist valdes till rösträknare. 

 

§6  Styrelsen redogör för sin verksamhet 

Alla styrelsemedlemmar har deltagit på nästan alla sommarevenemang, bland dem 

sommarträffen, sommarexkursionen, Wiborgsresan, Östfinska sommarfesten och 

kräftskivan. I övrigt håller styrelsen på att planera inför hösten. 

 

§7  Höstens program 

Se bilaga 1. 

Ordförande Katarina kommenterade att man försökt sprida ut festerna så de inte infaller 

för nära inpå varandra, därför ordnas exempelvis ÖFN-sitzen i början av terminen. 

 

§8  Halvårsbudgeten 

Eftersom halvårsbudgeten presenterades på maj nationsmöte och inga större 

förändringar skett sedan dess gavs ingen noggrannare presentation av halvårsbudgeten. 

 

§9  Val av valansvarig för delegationsval vid Studentkåren för Helsingfors universitet 

Antonia Westerholm valdes enhälligt till nationens valansvariga. 

 



§10  Uppföljning av verksamhets- och projektplan för 2018 

Ordförande Katarina gick igenom projektplanen och berättade kort om hur situationen 

ser ut med alla projekt. De flesta är antingen avklarade eller kontinuerligt under arbete, 

exempelvis SoMe-planen som utvecklas i takt med att nya behov eller brister upptäcks. 

 

§11  Utlysande av historikgruppen 

Nationen har tillsammans med Föreningen Wiborg, de Äldres råd och YngÄl haft ett 

möte där man arbetat fram riktlinjer för hur historikgruppen skall se ut. Förslaget är att 

gruppen skall bestå av två medlemmar från varje representationsgrupp och att grupperna 

även ska framföra varsin ordförandekandidat, varav nationsmötet sedan väljer en. 

Nationsmötet kommer även regelbundet att få uppdateringar om gruppens arbete. 

Intresseanmälan görs till kurator. 

 

§12  Stadgerevideringsgruppen 

Jenny Skoglund undrade om idén fortfarande är att gå igenom alla nationens stadgar och 

arbetsordningar för att synkronisera dem, kurator Rasmus svarade att tanken 

ursprungligen var att gruppen endast reviderar nationens stadgar men att gruppen 

givetvis har fria händer att göra mer, dock blir projektet då mycket mer omfattande och 

gruppen bestämmer därför själv ifall de vill göra mer. Sista dagen för att anmäla intresse 

är en vecka före oktober nationsmöte och intresseanmälan kan göras till kurator. 

 

§13  Presentation samt godkännande av nationens GDPR plan 

Se bilaga 3 och 4. 

Styrelsen har ändrat i stycket om bilder på nationens evenemang med motiveringen att 

den ursprungliga texten var väldigt snävt formulerad. Ändringen görs för att underlätta 

att få tillstånd att ta bilder och lägga upp. Jenny Skoglund kommenterade att man kan 

förtydliga texten med meningen ”nationen varken säljer eller ger vidare några insamlade 

personuppgifter”. 

 

§14  Externa ärenden 

a. Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) 

Aktuellt är höstens delegationsval och Gulisäventyr. 

b. Nationernas samdelegation (NSD) 



Nationerna firar 375 år den 26 oktober. De gemensamma programmen 

fortsätter en gång i månaden. 

c. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) 

I delegationsvalet är målet 5 mandat, vilket kräver ca 750 röster. Kl. 18 

den 10 september ordnas i Nylands Nations lokaler en Vin- och ostkväll. 

d. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) 

SSI:s stadgeändring är godkänd. 

 

§15  Anmälningsärenden 

a. Deltagande i evenemang.  

Se bilaga 2. Fotbollen lades till. 

b. Utredning om händelserna på Nypolen 18-19.8.2018 

ÖFN har fått en utredningsförfrågan av HUS angående dagarna 18-

19.8.2018. Under den tiden har det två gånger förekommit att 

ytterdörrarna stått öppna utan bevakning. KupKom och styrelsen har 

gjort en utredning som skickats in till HUS. Svar från kåren kommer 

denna vecka. Styrelsen och KupKom diskuterar hur dylika situationer 

kan undvikas i framtiden. 

c. Firman pikkujoulut namnbyte 

Då Firman Pikkujoulut uppfanns var namnet mer av ett tillfälligt namn än 

något som skulle hålla länge. Nu har konceptet blivit tradition och 

styrelsen utser en tävling om att namnge festen på nytt. Lämna in ditt 

bidrag till styrelsen senast 30.9. Omröstning sker på oktober nationsmöte. 

d. Uni På Väg 

Anmäl intresse som Uni På Väg-föreläsare till Belinda Andersson på 

Svenska Ärenden. 

e. Östfinska sommarfesten 

Mikko berättade kort om festen ur arrangörsynvinkel. Festen var lyckad 

och Mikko fick en liten applåd. Östfinska Delegationen planerar också att 

göra en pins för dem som varit med i delegationen. 

 

§16  Övriga ärenden 

a. Snörsjöa 



Snörsjöabalen ordnas den första helgen i oktober, 6 wiburgenser är 

anmälda och man kan ännu anmäla intresse till kurator. 

b. INS 2018 

Internordiskt Studentmöte ordnas i Uppsala samma helg som 

Snörsjöa.  Anmäl intresse till kurator. 

c. Årsfestuppdatering 

Marskalkarna jämför ställen i Helsingfors och Sibbo. Det finns plats i 

utskottet för intresserade, det är bara att ta kontakt med marskalkarna! 

 

§17  Nästa möte 

Nästa möte hålls den 11 oktober på Nypolen. 

 

§18  Avslutande av möte 

Mötet avslutades kl. 19:15. 

 

 

 

____________________________   ____________________________  

Kai Nordlund, inspektor    Elin Rosendal, sekreterare 

 

 

____________________________   ____________________________  

Emilia Sundholm, protokolljusterare   Jonne Granqvist, protokolljusterare 

 


