
Protokoll 1/2022 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte 

Datum: 19.1.2022   

Plats och tidpunkt: Zoom kl. 18:00 

Närvarande  

Styrelsen: Susan Lindgren, Elsa Österåker, Petra Aro, Vilma Wahlbeck, 

Onni Purhonen, Sofie Wallenius, Anna Vainio och Wilma Lindberg 

(Wilma fr.o.m kl. 18.12)           

Övriga: Aino Peltola och Mari Humalajoki (Mari lämnade Zoom-

rummet ca kl. 18.30).                             

Föredragningslistans punkter 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 18.02 

2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet  

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

3. Godkännande av föredragningslistan  

Susan föreslår att vi tillsätter punkt 17. Loimu efter punkt 16. Förslaget och resten av 

föredragningslistan godkänns av styrelsen. 

4. Val av två protokolljusterare för mötet 

Till mötets protokolljusterare valdes Vilma Wahlbeck och Elsa Österåker 

5. E-beslut 

a. Stysseskiftet 21.1 hålls på distans  

b. Datum för inledande sitz bestämt: 28.1 

6. Anmälningsärenden 

a. Tutoransökan till hösten 2022 är i gång. 

b. Möjlighet att ansöka om stipendium från HU, dl 4.2. 

7. Post 

a. Inbjudan till Nyland Nations stegmätare, dl 31.1 

- SvNK deltar i Nylands Nations stegmätare, Petra fungerar som kontaktperson. 



b. Inbjudan till Ylonz 23.4  

- Ylonz faller på samma dag som SvNks årsfest. Susan fungerar som kontaktperson. 

c. Inbjudan till TF:s årsfest 19.3, dl oklar 

- 2 st. inbjudna, Petra och Sofie funderar om de vill delta. 

d. Modulen 

8. Post till Sorken 

Ingen post. 

9. Ekonomi 

a. 20€ till Susan p.g.a. ändring till Patent- och registerstyrelsen. Godkänns av styrelsen. 

b. Wilma planerar att ta ut aktierna inom snar framtid. 

10. Qwaque 

a. Elsas inlägg om hållbara julklappar + receptinlägg publicerat 

b. Idéer på inlägg 

- Sitzrecept från 2021, t.ex. Andreas pastasallad. 

11. Biosfären 

a. Fixa officiell kalender för SvNK som kan länkas med Biosfärens kalender. Vilma 

ansvarsperson. 

b. Ordföranden och vice ordföranden inom Biosfären kommer ha möte där det diskuteras 

vad som ska ske under året. 

12. Studie-och intressebevakningsärenden 

a. Tre till nybörjarplatser inom svenskspråkiga biologins kandidatprogram. 

b. Största delen av tredje periodens undervisning på distans. 

c. Hälsovårdsavgift, dl. 31.1. En till påminnelse skickas. 

13. Klubben 

Alla styrelsemedlemmar ska få sina nycklar så snabbt som möjligt.  

14. Pupu 

Passertillstånden borde vara i bruk från och med 1.2.22 

15. Årsfest 



a. Sipuli bokat. 

b. Börja kontakta deltagare så småningom. 

c. Årsfestkommitté ordnar möte i början av februari. 

16. BiTa 

a. Biotieteilijöiden tapaaminen presenteras av Mari Humalajoki. Ordnas 1-3.4.2022.  

b. Lö 2.4, Pupu-hengailu Svunkens ansvar, Susan kontaktperson. 

17.  Loimu 

a. Godkänner skickandet av svenskspråkig e-post. Vilma kontaktperson.  

 

18. Feedback för verksamhetsåret 

a. Roliga och mångsidiga evenemang 

b. Efterfestens program kunde förändras, beerpong börjar bli gammalt. T.ex. lekar eller spel 

istället så folk lär känna varandra bättre 

c. Styrelsens arbetsfördelning verkar ha varit ojämn -> vi går igenom vad som förväntas av 

de olika posterna på stysseskiftet. Vi kommer därtill börja skicka ut anonyma 

feedbackblanketter till styrelsen två gånger per år (mitten av verksamhetsåret/efter att 

verksamhetsåret tagit slut) 

d. Gemenskapen inom SvNK god men kan alltid bli bättre  

e. Helhetsläge för verksamheten 2021: 4 

f. Önskemål: mera halarmärken, mera temafester/sitzer, god stämning hos medlemmar 

g. Topp 3 evenemang: campus- och halloweensitz, gulisintagningen 

h. Allmänt: kom ihåg alkoholfria när vi ordnar evenemang/sitzer, info om evenemang ska 

skickas ut på alla våra kanaler 

19. Hänt sedan sist 

a. Pepparkaksbakning 16.12.21, 13 deltagare 

b. Styrelsemöte 28.12.21, 6 deltagare 

c. Styrelsemöte 3.1.22, 8 deltagare 

d. Blodgivningsexku 13.1.22, 4 deltagare 

20. Kommande program 



a. Stysseskifte på distans 21.1 

b. Promenadgruppen på paus p.g.a. coronasituationen. 

c. Kaffepauserna fortsätter. Ordnas på onsdagar kl. 15 fr.o.m. 26.1. 

d. Inledande sitz på distans 28.1 kl.19, After-ski tema. 

e. Februari måmö 16.2, kl 18 på distans ifall coronasituationen inte förbättras. 

f. Valentinsitz med Spektrum 18.2.  

g. Årsmöte 22.2. 

h. Sykväll 28.2 kl. 18 på Klubben ifall coronaläget tillåter. 

i. Fastlagsfirande 1.3. 

j. Årsfest 23.4 

21. Övriga ärenden 

a. Möjlighet att skriva under uppmaning till HUS att bli vegan. 

- SvNK låter blir för tillfället, överväger på nytt ifall föreningar får skriva under. 

22. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19.30. 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

 

Susan Lindgren, ordförande   Anna Vainio, sekreterare 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

 

Elsa Österåker, protokolljusterare  Vilma Wahlbeck, protokolljusterare 

 

  


