
Soc&koms vänner r.f. Utdrag ur Protokoll nr 5/09
Styrelsen

Protokoll fört vid styrelsens för Soc&koms
vänners styrelsemöte måndagen den 2
november 2009 kl. 17:00 på Social- och
kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12,
Helsingfors.

Närvarande: Ordf. Jan Sundberg samt
styrelsemedlemmarna, Holger Kronman,
Henrik Hägglund, Sebastian Gripenberg,
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

Sekreterare Robert Runeberg fick till uppdrag att utreda olika alternativ gällande ett
redovisningssystem som kan brukas våren 2010 då nya medlemsavgifter blir aktuella.

Sparbanksstiftelsen i Helsingfors har beviljat föreningen ett understödd om 5 000,00 euro för
följande syfte: för att starta upp och utveckla föreningen Soc&koms vänner rf.
.

§ 6.
Verksamhet under hösten 2009. Planering av medlemsträff i den nya byggnaden, stipendiet
till studerande.

Medlemsträffen
Stud.org:s ordförande för studie- och internationella utskottet Sara Sundman berättade om planerna
på en arbetsmarknadskväll i december 2009 eller januari 2010. Under vänträffen den 16.11 vill
därför Stud. org. berätta om arbetsmarknadskvällen, presentera organisationens verksamhet samt
diskutera med föreningens medlemmar om deras möjliga medverkande i arbetsmarknadskvällen.

Programmet för medlemsträffen planerades därför på följande sätt:

kl. 15 - 16 Rundvandring i huset
kl. 16 – 17 Anföranden i festsalen
1. Henrik Hägglund om Soc&koms verksamhet
2. Jan Sundberg om Soc&koms vänner rf
3. Sara Sundman och andra representanter för Stud.org. om Stud.org:s verksamhet och om
arbetsmarknadskvällen
kl. 17-18 Servering och fri samvaro



Medlemsbrev
När tidskriften ”Soc&kom informerar” utkommer i medlet att december skickas den ut till alla
medlemmar till sammans med ett medlemsbrev.

Stipendiet
Stipendiet på 500 € har redan inbetalats av Soc&koms vänner rf till Soc&kom. Stipendiet delas ut
till en student med planer på utlandsvistelse i samband med ”Rektors julglögg” under vecka 51.
Förutom pengarna får stipendiaten ett Stipendiebrev vars mall Holger Kronman utformat och
Robert Runeberg framställer.

. § 7.
Invigningen av Soc&kom den 27 november
Föreningen beslöt att föreningens ordförande överräcker en symbolisk gåva (ett kuvert som
symboliserar stipendiet) till rektor och förvaltningschef vid ingången till Soc&kom. Dessutom
nämner rektor Henrik Hägglund föreningen i sitt tal.

§ 8.

Övriga ärenden
Stadgarna för Soc&koms vänner rf är nu godkända av Patent – och registerstyrelsen och föreningen
är registrerad.
Sekreterare Robert Runeberg fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att ansöka om bidrag för
föreningen av Svenska kulturfonden.

Jan Sundberg Robert Runeberg
ordförande sekreterare


