
Protokoll 9/2022 från Svenska Naturvetarklubbens månadsmöte 

Datum: 7.12.2022   

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: -                       

 

Föredragningslistans punkter 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas kl. 18.35 

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 Wilma Lindberg. 

5. E-beslut 

a. Godkände kostnaderna för badminton-planerna på 72€ till Petra. 

b. Beslöt vem som deltar i Biosfärens valmöte (Sofie och Petra) samt SNÄfs extraordinära 

föreningsmöte (Susan). 

c. Fick erbjudande om gratis böcker från Helsingfors stad – tog emot dem och börjar 

småningom dela ut dem. 

d. Godkände Klubbens hyra och el-räkning på 426,74€. 

6. Anmälningsärenden 

a. Alina-salen bokad för vårfesten 20.4.2023. 

b. Svenska ärenden har sökt föreläsare till Uni på väg-turnén. 



c. Sofie Wallenius invald till Biosfärens styrelse 2023. 

d. Svenska ärenden bjuder på julglögg 14.12 kl. 15-17.30. 

e. Studeranderepresentant för ledningsgruppen söks. 

7. Post 

a. Contact Forum varit i kontakt om möjligt samarbete, de återkommer senare med mera 

detaljer.  

b. Modulen. 

8. Post till Sorken 

Ingen post. 

9. Ekonomi 

a. Ansökan för att få ersättning från Loimu stänger 15.12. Vi ansöker om 10€ för Instagram-

reklam och 200€ för årsfestsponsorering. 

b. 18,42€ för feedbacklåda + diverse saker till Klubben till Susan, godkänns. 

c. Klubbens hyra och el betalades som E-beslut. 

d. Vi har sålt 40 pride-märken hittills. Som tidigare bestämt donerar vi 1,5€/märke, d.v.s. 

60€, till Regnbågsallians Svenskfinland rf. 

e. 100€ hyra + 250€ pant för lokalen till Nylands Nation för julfesten. Godkänns. 

10. Qwaque 

a. Elsa har publicerat ett nytt recept-inlägg. 

b. Stämningsfulla bilder från höstens olika sitzer publiceras som skilda inlägg. 

c. Styrelsen är i kontakt med personer som inte ännu delat sina inlägg.  

11. Biosfären 

Biosfären höll valmöte 23.11, Petra och Vilma deltog. 

12. Studie- och intressebevakningsärenden 

a. SNÄf har hållit extraordinärt föreningsmöte 30.11, Susan deltog. Processen inför 

delegationsvalet diskuterades under mötet och man la fram lösningar för att arbetet i 

framtiden ska gå smidigare. SNÄf borde bl.a. sträva efter att också under de år 

delegationsvalen inte hålls vara mera aktiva och synliga. De borde även sträva efter att 

förbättra kommunikationen mellan medlemskorporationer, SNÄfs styrelse samt 



delegationsgruppen och att arbetet inför delegationsval blir mera organiserat. 

Medlemskorporationer/deras styrelser borde försöka hitta aktivt folk till SNÄfs styrelse. 

b. SNÄf har valmöte 8.12. Petra deltar. 

13. Klubben 

a. SvNK och Spektrum hållit klubbenmöte 22.11 för att diskutera julfestens arrangemang i 

närmare detalj.  

b. Checklistan för vad som ska göras innan man far hem från Klubben har blivit uppsatt. 

c. SvNK har skaffat en Feedback-låda till Klubben. 

14. Pupu 

Inget nytt. 

15. Bronsmedaljer 

Anna har varit i kontakt med Palintokeskus och Laatupalkinto, men har inte fått svar ännu. Anna 

är i kontakt med företagen igen.  

16. Stockholmsexkurionen  

a. En kommitté för exkursionen har blivit vald på valmötet. 

b. Susan varit i kontakt med en potentiell samarbetsperson i Stockholm men har inte fått 

något svar ännu. 

17. Hänt sedan sist 

a. November promenadtillfälle 6.11, 3 deltagare 

b. Blodgivningsexku 8.11, 2 deltagare 

c. Teater-exku 9.11, 10 deltagare 

d. Bokklubbens diskussionstillfälle 9.11, 4 deltagare 

e. Ost-och vinkväll + funktionärspresentation 10.11, 22 deltagare 

f. Sportevenemang: badminton 15.11, 14 deltagare 

g. Drink-night 18.11, 25 deltagare 

h. Klubbenmöte med Spektrum 22.11, 10 deltagare 

i. Sitz med Biologica 25.11, 31 deltagare 



j. Årsfestkommitté-fest 26.11, 10 deltagare 

k. Valmöte 29.11, 16 deltagare 

l. SvNK goes Glöggrundan 1.12, 20 deltagare 

m. Styrelse-halarmärkesworkshop 3.12, 7 deltagare 

n. Styrelse-appro 3.12, 6 deltagare 

o. SvNK goes självständighetsparaden 6.12, 7 deltagare 

p. Häng efter självständighetsdagen 6.12, 3 deltagare 

18. Kommande program 

a. Julprogram med Symbioosi 9.12 

b. Julfest med Spektrum 11.12 

c. Filmkväll 12.12 

d. Promenadtillfälle 13.12 

e. Stysseskifte 21.1 

f. Inledande sitz 27.1 

19. Övriga ärenden 

a. Hemsidan har blivit uppdaterad så att det finns en merch-sida. Sidan fylls i ifall mera 

merch införskaffas. 

b. Föreningsintyget har uppdaterats av Anna. 

c. Stysse-feedback för hösten 2022 har genomgåtts. 

d. Feedback för verksamhetsåret 2022 skickas ut till medlemmarna och gås sen igenom av 

styrelsen 2023. 

e. Ivar Korsström röstades fram till årets gamyl 2022. 

20. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 20.45. 

 



 

 

 

 

_____________________________________    ___________________________________ 

Susan Lindgren     Anna Vainio                            

Ordförande      Sekreterare 

 

 

_____________________________________   ___________________________________ 

Vilma Wahlbeck     Wilma Lindberg 

Protokolljusterare     Protokolljusterare 

 


