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B E R Ä T T E L S E
över
Soc&koms vänner r.f:s verksamhet under år 2009

I. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN
Under januari och februari 2009 uppdrog en mindre arbetsgrupp riktlinjerna för att
grunda en alumnförening med anknytning till Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet (i fortsättningen högskolan).
Den 9 mars 2009 samlades ett antal personer i högskolans dåvarande lokaliteter vid
Topeliusgatan 16, Helsingfors, för att i egenskap av stiftande medlemmar grunda
föreningen Soc&koms vänner.
Efter det att konstituerande möte hållits och stiftelseurkund undertecknats genomfördes
föreningens första allmänna möte, vid vilket bl.a. stadgar antogs och styrelse utsågs.
Föreningsregistret godkände föreningens stadgar den 21 september 2009. Enligt dessa är
föreningens syfte:
- att vara en sammanhållande länk mellan nuvarande och tidigare studerande,
nuvarande och tidigare personal vid högskolan, samt övriga personer som
omfattar föreningens syfte,
- att understöda ideellt och ekonomiskt samhällsvetenskaplig undervisning,
forskning och samhällelig verksamhet vid högskolan,
- dessutom kan föreningen också främja och understöda annan svenskspråkig
samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet i
Finland.
För att fullfölja sitt syfte kan föreningen ordna möten, seminarier och evenemang för
social samvaro och sprida information till medlemmarna om aktuella frågor om
högskolan samt bevilja funktionellt och ekonomiskt stöd till samhällsvetenskaplig
undervisning, och forskning samt samhällelig verksamhet vid högskolan. Föreningen
kan också ta initiativ i frågor som gäller högskolan.

II. STYRELSE
Vid det allmänna föreningsmötet 9.3.2009 valdes för föreningen en styrelse, vilken efter
konstituering erhöll följande sammansättning:
Ordförande:
Jan Sundberg
professor
Viceordförande:
Gunvor Brettschneider
f.d. rektor
Skattmästare:
Holger Kronman
f.d. rektor, f.d. förvaltn.dir.
Övriga ledamöter:
Sebastian Gripenberg
verksamhetsombud
Henrik Hägglund
rektor
Rasmus Kyllönen
studerande
Jonas Lindholm
studerande
Tom Sandlund
prof. em., f.d. rektor
Johanna Öhman
skolkurator

-2III. FÖRENINGENS SEKRETARIAT
Föreningens sekretariat finns i högskolans lokaliteter. Efter det att högskolan i början
av hösten 2009 flyttade från Tölö till Kronohagen är föreningens adress: Soc&koms
vänner, Snellmansgatan 12 (PB 16), 00014 Helsingfors universitet.
Som föreningens sekreterare fungerar, vid sedan av sin ordinarie tjänst, högskolans
fortbildningschef, Robert Runeberg, tel. 09-191 28477.

IV. VERKSAMHET UNDER ÅR 2009
Föreningens styrelse har under året sammankommit 5 gånger för att uppdra riktlinjer
för verksamheten.
De första grundläggande åtgärderna gällde att registrera föreningen, att utverka FOnummer samt att öppna eget bankkonto. En viktig begynnelseåtgärd var även att
skapa förutsättningar för en egen hemsida. Efter utredning beslöt föreningen att
anlita sig av webbtjänsten Kulturhuset.fi och kunde 27.3.2009 öppna en egen
hemsida under adressen: http://www.sockomsvanner.fi/start/.
Efter det kunde ett medlemsregister öppnas och medlemsvärvningen kom även bra
igång.
Den absolut största och viktigaste verksamhetsåtgärden under våren var dock det att
föreningen beslöt gå med som medarrangör i den stora avskedsfest som ordnades på
högskolan den 29 maj 2009. Festen ordnades med anledning av att högskolan i början
av hösten skulle lämna sin fastighet Topeliusgatan 16 i Tölö och flytta till
Snellmansgatan 12 i Kronohagen. Som arrangörer av festen fungerade, förutom
högskolan och föreningen även StudOrg och USF.
Festen blev en succé med 450 glada festdeltagare, strålande väder och ett mångsidigt
program. Programmet vid festen var följande:
17.00 Festen inleds
17.30 Tal: Rektor Henrik Hägglund, rektor emeritus Magnus Kull och professor Jan
Sundberg
18.15 Minnen från Soc&kom
Benny Törnroos - Mitt 70-tal på Soc&kom
Paul Olin & Stan Saanila - Vårt 80-tal på Soc&kom
19.00 Mat och dryck serveras. Akustisk musik med Dallas Disaster
21.00 StudOrgs talkshow
21.30 The Drivin Guitars
22.30 Stand Alive
Efter det att högskolan hade flyttat under augusti månad, kunde föreningen den 16
november 2009 ordna en medlemsträff, under vilken medlemmarna var i tillfälle att
bekanta sig med högskolans nya fastighet. Programmet för medlemsträffen var:
Kl. 15.00 – 16.00
Presentation av den nya byggnaden på Snellmansgatan 12.
Rundvandring i byggnaden. Samling i bottenvåningen.
Kl. 16.00 – 17.00
Rektor Henrik Hägglund: Soc&kom på Snellmansgatan 12
Ordförande Jan Sundberg, Soc&koms vänner rf: Om föreningen Soc&koms vänner
StudOrgs ordförande Rasmus Kyllönen och

- 3 StudOrgs ordförande för studie- och internationella utskottet Sara Sundman
StudOrg år 2009. Hur kan Soc&koms alumner stöda högskolans studerande?
17.00 – 19.00 Umgänge samt förfriskningar
Sammanlagt ett 70-tal medlemmar hade anmält sig till medlemsträffen, men tyvärr
blev ett tiotal förhindrade att delta p.g.a. svininfluensan
Föreningen kunde, i anslutning till fastighetens invigningsfest den 27 november
2009, överlämna ett studiestipendium till högskolan. Stipendiemottagare var, enligt
högskolans beslut, Amanda Backholm för studier i ledarskap vid KDU College i
Kuala Lumpur våren 2010.
Under året har föreningen via medlemsbrev strävat efter att hålla en öppen kontakt till
medlemmarna. Sålunda har 2 medlemsbrev utsänts och till dem har även fogats
information om högskolans verksamhet via publikationen Soc&kom informerar.
Medlemsvärvningen har kommit bra igång och fram till årsskiftet hade 136 personer
anmält sitt intresse att bli medlemmar i föreningen.

V. EKONOMI
Det första bokslutet för föreningen omfattar perioden 9.3.-31.12.2009. Föreningens
andel av kostnaderna för festen 29.5.2009 täcktes genom deltagaravgifter.
Sparbanksstiftelsen i Helsingfors beviljade föreningen ett startbidrag om 5.000 €,
vilket erhölls i mitten av november månad 2009. Bidraget ger föreningen
inledningsvis verksamhetsmöjligheter men även en ekonomisk trygghet genom att
föreningen på detta sätt, via ett bokföringsmässigt överskott, kan skapa en ordentlig
grund för ett eget kapital.

VI. REVISORER
Som revisorer under verksamhetsperioden har fungerat pol.kand., f.d. kamrer Carl
Ahlskog och pol.kand., utbildningschef Kaj Lindqvist. Som revisorssuppleanter har
fungerat pol.kand., bitr. folktingssekreterare Viveca Lahti och pol.kand., planerare
Britt-Marie Blomberg.

VII. AVSLUTNING
Verksamheten för föreningen Soc&koms vänner har under den första 10 månaders
långa verksamhetsperioden kommit väl igång, även om det ännu finns en del att göra
när det t.ex. gäller att bygga upp medlemsregistret och medlemsvärvningen.
Föreningen ser med tillförsikt mot det kommande året med sina nya verksamheter.
Styrelsen önskar slutligen uttala ett tack till samtliga medlemmar för ett aktivt
deltagande under det första verksamhetsåret. Styrelsen tackar även högskolan och
övriga samarbetspartners för ett gott samarbete under år 2009.
Helsingfors den 8 februari 2010

Jan Sundberg
ordförande

Robert Runeberg
sekreterare

