Soc&koms vänner r.f.
Styrelsen

Utdrag ur Protokoll nr 4/09
Protokoll fört vid styrelsens för Soc&koms vänners
styrelsemöte måndagen den 14 september
2009 kl. 17:30 på Social- och kommunalhögskolan,
Snellmansgatan 12, Helsingfors.
Närvarande: Ordf. Jan Sundberg samt
styrelsemedlemmarna Gunvor Brettschneider,
Holger Kronman, Henrik Hägglund, Sebastian
Gripenberg, Johanna Öhman, Tom Sandlund och
Jonas Lindholm.
Protokollet fördes av sekreterare Robert Runeberg.

§ 4.
Ekonomirapport presenteras
Skattmästare Holger Kronman redogjorde för föreningens ekonomi och gav ett mellanbokslut. Bilaga
Diskussion om utdelning av stipendier: Skattmästare Holger Kronman föreslog att föreningen delar ut ett
stipendium på 500 euro denna höst.
Beslut: Föreningen donerar 500 euro till SSKH under ht 2009. SSKH ger vidare hela summan till en
student som skall praktisera eller studera i utlandet.
I år delas stipendiet ut vid Rektors glögg, i framtiden under publiken i maj.
Skattmästare Holger Kronman föreslog att vi under september månad ansöker om ett startbidrag för
föreningen från Sparbanksstiftelsen i Helsingfors. Beslut: Vi ansöker om ett större startbidrag för att
kunna utveckla föreningen.
§ 5.
Godkännande av nya medlemmar
Skattmästare Holger Kronman berättade att 88 personer betalat medlemsavgiften. P.g.a. tekniska problem
belsuts att de nya medlemmarnas godkänns först vid nästa möte.

§ 6.
Godkännande av små förändringar i föreningens stadgar. Styrelsen godkände ändringarna varvid
sekreteraren fick i uppgift att kontrollera två ändringar med Patens –och registerstyrelsen.

§ 7.
Verksamhet under hösten 2009.
Följande verksamheter fattade mötet beslut om:
1. Medlemsträff under vecka 47- Program: rundvandring i fastigheten, servering samt diskussion om
hur medlemmarna kan verka för föreningens mål. Kallelsen till medlemsträffen sker genom e-post
och genom vanliga brev till de medlemmar som ej använder e-post. Styrelsen tillsatte arbetsgrupp

som planerar träffen. I arbetsgruppen ingår Ordförande Jan Sundberg, Henrik Hägglund och
sekreterare Robert Runeberg.
2. Stipendieutdelning
3. Medlemsbrev i samband med att tidskriften ”Soc&kom informerar”utkommer i november.

§ 8.
Kontakten till våra medlemmar.
Beslut om att förutom inbjudan till medlemsträffen skickas ett medlemsbrev i samband med att tidskriften
Soc&kom informerar utkommer.

