Protokoll 5/2022 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte
Datum: 16.5.2022
Plats och tidpunkt: Klubben, Kyrkogatan 10, 00170 Helsingfors, kl. 18.00
Närvarande
Styrelsen:
På plats: Susan Lindgren, Petra Aro, Elsa Österåker, Sofie Wallenius,
Wilma Lindberg, Vilma Wahlbeck och Anna Vainio
Zoom: Onni Purhonen
Övriga: Aino Peltola och Fanny Brännback

Föredragningslistans punkter
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 18.16.
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
3. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
4. Val av två protokolljusterare för mötet
Till mötets protokolljusterare väljs Vilma Wahlbeck och Elsa Österåker.
5. E-beslut
a.

Årsfesten:
1.

Godkänt Bank-räkning på 14 607,60€.

2.

Godkänt band-räkning på 1150€.

3.

Godkänt buss-räkning på 295€.

4.

Godkänt resten av fotograferingskostnaderna, d.v.s. 295€.

5.

Godkänt tryckeri-kostnader på 285€ till Anna Their.

6.

Godkänt räkning på 298€ för bollhavet.

7.

Godkänt räkning på 300€ till Trollkarlen.

b. Ändrat datum för maj-månadsmöte (från 10.5 till 16.5).
c. Preliminära datum för styrelseskifte, gulisintagning, gulissitz och inledande sitz (se punkt 19).
6. Anmälningsärenden
a.

Riku Kangasniemi representerar SvNK på Symbioosis årsfest 28.5.

b. SvNK representerade på Tradbörs.
c.

SvNK har meddelat intresse att gå med Hanken i Helsinki Pride 2.7, detaljerna spikas fast
senare.

d. SvNK fick 950€ i föreningsbidrag från HUS. Responsen från HUS: Aktiv och mångsidig
verksamhet! Det är bra att ni har mycket samarbete med era vänorganisationer. Ni kunder få
mera poäng genom aktivt deltagande i HUS verksamhet samt att satsa på internationella
ärenden.
e.

Föreningen har röstat fram Onni Purhonen till årets gulis 2022.

7. Post
a.

Medborgarbladet.

b. Räkning från Bank.
c.

Räkning från bussbolaget.

d. Intressekoll om deltagande i Helsinki Pride 2.7.
e.

Inbjudan till Östra Finland Nations årsfest 21.5.

f.

Inbjudan till SNÄf:s vårbrunch 15.5.

g. Inbjudan till Akademens konsert 7.5.
h.

Bifadderskapsintyg från Helix.

8. Post till Sorken
Ingen post. Förslag: fysisk postlåda? (kolla punkt 20).
9. Ekonomi
a.

Sillis- och efterfestkostnader på 46,89€ betalas till Fanny Brännback. Godkänns.

b. Alina-salens hyra, 70€, betalas till Susan Lindgren. Godkänns.
c.

32,46€ för dekorationer betalas till Petra Aro. Godkänns.

d. 60€ för blombuketter till hedersmedlemmar betalas till Vilma Wahlbeck. Godkänns.
e.

23,20€ + 32,80€ + 6,00€ + 8,95€ + 20,50€ +19,34€ (tot. 110,79€) för dekorationer och
blommor inför årsfesten betalas till Aino Peltola. Godkänns.

f.

75,58€ och 128,31€ (tot. 203,89€) betalas till Elsa Österåker för silliskostnader och
engångskärl. Godkänns.

10. Qwaque
a.

Torgny Backman har skrivit inlägg om blomsterängar och Susan Lindgren har skrivit om Vett
och etikett inför årsfesten.

b. Onni Purhonen skriver inlägg om årsfesten.
c.

Aino Peltola frågar Helena Lindström ifall hon vill skriva om sitz-kulturskillnader i Finland och
Sverige.

d. Elsa Österåker skriver inlägg om soppreceptet från Asbest-sitzen.

11. Biosfären
a.

Ordnade vappen-veckan, SvNK hade tre punkter: sykväll med Myy, ölorientering samt första
maj-picknick. Evenemangen var lyckade.

b. Biosfären fixat anmälan till Suursitsit.
12. Studie- och intressebevakningsärende
Kampusmöte 3.5. Näktergalen-mentorskap diskuterades. SvNK kunde göra reklam för mentorskapen
genom att skicka information till SvNK-chatten.
13. Klubben
a.

Asbestsaneringen är klar, väggarna och golvet är uppfräschade och nya möbler har
införskaffats. Spektrum har gjort grovjobbet och SvNK bistår med sponsorering. SvNK har
deltagit i målandet och hjälpt till med att bygga möblerna.

b. SvNK:s och Spektrums styrelser ska ordna gemensamt program på sommaren för att främja
samarbetet och vänskapen mellan styrelserna. Programmet kunde i fortsättningen ordnas en
eller två gånger om året.
14. Pupu
Inget nytt.
15. Årsfest
a.

Lyckad årsfest!

b. Budgeten överskridits.
c.

Årsfest-guide kommer fixas inför nästa årsfest för att underlätta kommande
årsfestkommitténs arbete.

16. Beslut om införande av förtjänsttecken i brons och eventuella riktlinjer för det
Styrelsen inför förtjänsttecken i brons. Förtjänsttecken i brons kan tilldelas en person som för tillfället
är aktiv i föreningen, t.ex. kan hen vara en aktiv styrelsemedlem eller en aktiv medlem i föreningen.
Beslutet på vem som tilldelas förtjänsttecken i brons kan göras under föreningsmöten eller
styrelsemöten. Styrelsen uppdaterar föreningens insigniestadga gällande det nya förtjänsttecknet.
Noggrannare beskrivning av förtjänsttecknet i brons och dess riktlinjer finns i föreningens stadgar.
17. Alumn-verksamhet
Aino Peltola berättar om möjlig alumn-verksamhet. Planen är att grunda en förening för SvNKalumner vart alumner och sista årets studerande är välkomna. Föreningen planerar att ordna en årlig
sommarträff och möjligtvis arbetslivsevenemang. Föreningen kunde ha en medlemsavgift och en
understödsmedlemsavgift som skulle användas bl.a. för stipendier och för att stöda svunkeiter. Ett
alumn-möte planeras, datum inte fastspikat ännu. Styrelsen skulle ha 4–12 medlemmar enligt intresse.
18. Hänt sedan sist
a.

Programkommittémöte 14.4, 6 deltagare

b. Påskäggsjakt 18.4, 5 deltagare
c.

Årsfestmöte 18.4, 5 deltagare

d. Dansövningar 19.4, 12 deltagare

e.

Lazer-tag 20.4, 5 deltagare

f.

Tradbörs 20.4, 4 deltagare

g. Pre-årsfestsitz 21.4, 18 deltagare
h.

Årsfest 23.4, 135 deltagare

i.

Sillis 24.4, 65 deltagare

j.

Sykväll med Myy 26.5, 28 deltagare

k.

Ölorientering (del av Biosfärens vappen-vecka) 29.4, 25 deltagare

l.

Vappen-firande med Spektrum 30.4, 93 deltagare

m. Första maj-picknick med Spektrum 1.5, 42 deltagare
n.

Stand up-kväll på Svenska Teatern 13.5, 6 deltagare

o. Asbest-sitz 14.5, 18 deltagare
p. Brunsch hos en Svunkeit, 21 deltagare
19. Kommande program
a.

Noux-utfärd, 22.5.

b. Suursitsit, 28.5.
c.

Sommarprogram med Spektrums styrelse.

d. SvNK:s sommarprogram:
1.

SvNK piknik, 20.7 kl.17.

2.

Suppning i Laguuni, 25.8.

e.

Deltagande i Pride-paraden, 2.7.

f.

Stysse-appro/program under hösten.

g. Annat program på hösten:
1.

Drink-kväll.

2.

SvNK Trivia-kväll.

3.

Återupplivning av promenadgruppen.

h.

Styrelseskifte, 3.9.

i.

Gulisintagning, preliminärt 13.9.

j.

Gulissitz, 16.9.

k.

Inledande sitz 23.9.

20. Övriga ärenden
a.

Biologica är intresserade att samarbeta med SvNK gällande program. Tas upp igen på hösten.

b. Förslag att börja använda Mobilepay för betalningar till SvNK.

c.

Förslag om Stockholm-exkursion under hösten/vintern.

d. Förslag om Uff-exkursion (t.ex. hitta en outfit från Uff till dig själv/någon annan)
e.

På SvNK:s och Spektrums gemensamma julfest skulle SvNK gärna i framtiden delta i Luciatåget.

f.

Förslag om gemensamt program med Teknologföreningen, Hannah Åberg diskuterar med
kontakter i föreningen.

g. Förslag om gemensamt program med Tekniska Läroverkets Kamratförbund på hösten, Anna
Vainio i kontakt med föreningen.
h.

Förslag: publicera en lista på föreningens sociala medier eller skicka e-post över hela höstens
program så att medlemmarna vet i god tid vad som planeras.

i.

Göra ett Svunken gulis-märke med alla gulis-år möjliga (t.ex. ett gulis-märke med en tom ruta
där man kan skriva in sitt inskrivningsår)

j.

Fysisk postlåda till Klubben. Till postlådan kan man skriva feedback-lappar eller andra
hälsningar till styrelsen. Bra för att ge feedback med låg tröskel.

21. Mötets avslutande
Mötet avslutas 17.5.2022 kl. 00:00.

_____________________________________
Susan Lindgren
Ordförande

___________________________________
Anna Vainio
Sekreterare

_____________________________________
Vilma Wahlbeck
Protokolljusterare

___________________________________
Elsa Österåker
Protokolljusterare

