
Protokoll 7/2022 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte 

Datum: 4.10.2022   

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 

Övriga: Fanny Brännback, Eva Käki och Hannah Åberg (fr.o.m. 18.45)                       

 

Föredragningslistans punkter 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas kl. 18.23. 

2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet  

Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

3. Godkännande av föredragningslistan  

Tillägger punkten ”Stockholms-exkursion” efter punkt 17. Godkänns. 

4. Val av två protokolljusterare för mötet 

Till mötets protokolljusterare väljs Petra Aro och Vilma Wahlbeck. 

5. E-beslut 

a. Beslut om deltagande i Viikin merkkimarkkinat. 

b. Beslut om deltagande i Metsämarssi med Biosfären. 

c. Beslut om att anmäla intresse för föreningsbiljetter till Glöggrundan. 

d. Bestämde datum för gemensamt program med Biologica.  

e. Beslut om att ordna insjungningskväll på Klubben 30.9. 

f. Beslut om att ansöka om stöd från Svenska kulturfonden för teater-exkursion samt beslut 

om köp av biljetter.  

g. Bestämde datum för Sealife-exkursion och att vi ordnar afterwork efteråt. 

h. Beslut om att beställa nycklar ifall Klubbens lås byts ut. 



i. Campussitz-halarmärken godkändes. 

6. Anmälningsärenden 

a. Nya studenthusets renovering klar januari 2023. 

b. SNÄf har sökt kandidater till delegationsvalet, tyvärr hittades ingen SvNK-medlem som 

var villig att ställa upp.  

c. HUS delegationsval förrättas 26–28.10 samt 31.10-2.11 

d. HUS ordnar temavecka för hållbar utveckling 10–14.10 

e. HUS ordnar gratis kurs i psykisk första hjälp 15-16.10. 

f. Möjlighet att ansöka till gruppmentorskapsprogrammet, dl 9.10. 

g. Möjlighet att nominera en bra lärare eller handledare som pristagare, dl 16.10. 

7. Post 

a. Inbjudan till Nylands nations gäddfest, 15.10. 

b. Fick fyra burkar honung från vår “fadder-bikupa”. 

c. Inbjudan till Biologicas III-årsfest, 29.10. 

d. Mera info om Fest 1, 15.10. 

e. Inbjudan till ”Vetenskapen i demokratins tjänst” -symposium 9-10.11. 

f. Finlands Natur.  

8. Post till Sorken 

a. Önskemål 1: sport-evenemang, kryssning, appro, Twister på Klubben, bordsspelskväll.  

b. Önskemål 2: Fest i stället för sitz -> fortsättning på bar/klubb.  

9. Ekonomi 

a. Räkning för teaterbiljetter på 305,50€ till Susan Lindgren. Godkänns. 

b. 2,98€, 4,76€ och15,74€ för gulisintagningskostnader till Elmeri Mustaniemi. Godkänns. 

c. 23,10€ för gulisintagningskostnader till Sofie Wallenius. Godkänns. 

10. Qwaque 

a. Helena skriver ett inlägg om sitzkulturen i Finland och Sverige. 

b. Onni skriver om sin studieresa till Kenya. 



c. Andrea, Annika och Rebecca kunde skriva om deras utbytesår. 

11. Biosfären 

a. Biosfären hade föreningsmöte 20.9, Petra och Wilma deltog. Biosfären uppdaterade sina 

stadgar och nya medlemmar blev välkomnade till styrelsen. 

b. Nytt föreningsmöte ordnas, datum inte fastställt. 

12. Studie- och intressebevakningsärenden 

a. Uppdaterad ”Biotieteilijän kurssiopas” av Biosfääri utskickad till studeranden. Kursguiden 

underlättar hittandet av kurser. Finns tyvärr ännu bara på finska. 

b. Universitetet informerar att svenskspråkiga studeranden måste meddela minst tio dagar 

på förhand ifall de vill ha tentamensfrågorna på svenska i anknytning till undervisning på 

finska.  

c. Helix:s Tenttiwiki har uppdaterats. 

d. SNÄfs samarbetsmöte för studerandes psykiska hälsa flyttas framåt, vi kollar vem som kan 

delta när nytt datum har fastställts. 

e. SNÄf ordnar ost- och vinkväll 5.10. 

f. Petra och Vilma representerar på högskoledagen. 

13. Klubben 

a. Städlista och ”Kom ihåg”-lista på Klubben för att hålla bättre koll på städningen och 

ordningen. Listan skulle användas av både SvNK och Spektrum. Petra kan fixa listorna. 

b. Klubben-möte med Spektrum ska hållas vid passligt tillfälle. 

c. Klubbens lås byts eventuellt ut. SvNK har beställt flera nycklar ifall låsen byts. 

14. Pupu 

Diskussionsmöte gällande Pupu ska hållas, datum oklar. 

15. Loimu 

SvNK deltog i Loimus guliskampanj, dvs. vi publicerade på SvNK:s Instagram-konto om deras 

erbjudande för gulisar. Vi får 10€ som ersättning. 

16. Godkännande av nya medlemmar 

Fyra nya medlemmar godkänns. 

17. Brons-medaljer 



Vi diskuterar utseendet av de nya bronsmedaljerna. Bronsmedaljen ska ha ett band, storleken 

och färgen är ännu oklara (Susan kollar). Bronsmedaljerna utdelas två gånger om året, kring 

julen och våren. Susan frågar Aino om beställandet. Vi diskuterar antalet medaljer som beställs 

senare. 

18. Stockholm-exkursion 

SvNK ska ordna en Stockholm-exkursion nästa år. Tanken är att den skulle ordnas på våren, t.ex. 

i mars eller april. Exkursionen skulle innebära kryssning + eventuell övernattning i Stockholm (1–

2 nätter). Samarbete med en förening i Stockholm skulle vara roligt.  Finansiering kunde sökas 

för att underlätta kostnaderna. Exkursionen planeras av styrelsen 2023, så vi planerar inte allt för 

mycket nu. 

19. Hänt sedan sist 

a. Infotillfälle för gulisar 8.9, 18 deltagare 

b. Kissojen yö-exkursion 9.9, 12 deltagare 

c. Gulisintagning 13.9, 48 deltagare 

d. Gulissitz 16.9, 20 deltagare 

e. Inledande sitz 23.9, 21 deltagare 

f. SvNK goes Metsämarssi 24.9, 4 deltagare 

g. Sykväll med Spektrum 27.9, 8 deltagare 

h. Punkt på BD-pelit 30.9, 3 deltagare 

i. Insjungning av sångboken på Klubben 30.9, 3 deltagare 

j. (Gulis)-plättkväll 3.10, 16 deltagare 

20. Kommande program 

a. SvNK goes Limeksen appro, 5.10 

b. Sealife-exku + AW, 12.10 

c. Campussitz, 19.10 

d. Halloween-sitz, 27.10 

e. Oktober promenadtillfälle, 24.10 

f. Viikin merkkimarkkinat,1.11 

g. Teater-exku, 9.11 + diskussionstillfälle efter teatern 



h. Filmkväll (julfilm), 8.12 

i. SvNK Trivia-night, datum oklar. 

j. Blodgivningsexku i november, datum öppen 

k. Drink-fest, 18.11 

l. Stysse-appro, prel. 3.12 

m. Sitz med Biologica, 25.11 

n. Årsfestkommitté-fest, 26.11 

o. November månadsmöte, 1.11 

p. Valmöte, 29.11 

q. Julfest, datum oklar 

r. Deltagande i självständighetsparaden, 6.12 

s. Önskemål på jul/december-evenemang, t.ex. i samarbete med Symbioosi. Vi återkommer. 

21. Övriga ärenden 

a. Susan och Fanny föreslår att vi uppdaterar Trattsitzen t.ex. genom att bjuda in nya 

vänföreningar till sitzen. 

b. Vi ska fixa en necessär-låda till Klubben. Den skulle innehålla mensprodukter, plåster etc. 

c. Stysse-halarmärkesworkshop borde ordnas, datum öppen. 

d. Styrelsen ska rösta på Helena Åström som favoritlärare på universitetet. 

e. Vi köper en kamera till SvNK så att vi kan ta bilder under evenemangen och dela dem 

med deltagarna och använda dem för Qwaquen. Vi gör det klart för deltagarna att man 

inte behöver vara med på bilderna och endast passande bilder tas/laddas upp.  

22. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 21.28. 

 

 

 

 



 

 

 

_____________________________________    ___________________________________ 

Susan Lindgren     Anna Vainio                            

Ordförande      Sekreterare 

 

 

_____________________________________   ___________________________________ 

Vilma Wahlbeck     Petra Aro 

Protokolljusterare     Protokolljusterare 

 


