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Soc&koms vänner r.f.      

FO-nummer 2256460-8 

B  E  R  Ä  T  T  E  L  S  E 

 

över 

 

Soc&koms vänner r.f:s verksamhet  under år 2012 

 

 

I. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN 

 

Föreningen grundades den 9 mars 2009. Samma dag hade föreningen sitt första 

allmänna föreningsmöte.  

Tre år senare, den 14 mars 2012, hölls föreningens tredje årsmöte. Årsmötet samlade 

tjugoen medlemmar som bland annat valde styrelse, godkände verksamhetsplanen 

för år 2012 och fattade beslut om medlemsavgiften för år 2012. 

 

 

II. STYRELSE 
Vid det allmänna föreningsmötet 14.3.2012 valdes för föreningen en styrelse, vilken 

efter konstituering erhöll följande sammansättning: 

Ordförande: Jan Sundberg  professor 

Viceordförande: Gunvor Brettschneider f.d. rektor 

Skattmästare: Kaj Kiljander revisor 

Övriga ledamöter: Sebastian Gripenberg verksamhetsombud 

  Henrik Hägglund rektor 

  Elin Lahtivuori studerande 

  Jonas Lindholm studerande 

  Tom Sandlund prof. em., f.d. rektor 

  Johanna Öhman skolkurator 

  Lisbeth Hemgård verksamhetsledare 

  Marianne Enebäck universitetslärare 

 

 

III.  FÖRENINGENS SEKRETARIAT 

Föreningens sekretariat finns i högskolans lokaliteter.  Adress: Soc&koms vänner, 

Snellmansgatan 12 (PB 16), 00014 Helsingfors universitet. 

 

Som föreningens sekreterare fungerar, vid sidan av sin ordinarie tjänst, högskolans 

fortbildningschef, Robert Runeberg, tel. 09-191 28477. 

 

IV.  VERKSAMHET UNDER ÅR 2012 

 

Föreningens styrelse har under året sammanträtt 5 gånger för att dra riktlinjer för 

verksamheten. 

 

Föreningen höll sitt årsmöte den 14 mars 2012. Efter årsmötet hörde vi föredraget: 

Pojkar och skolan av doktorand Harry Lunabba. Föredraget kommenterades av 

skolkurator Johanna Öhman.  
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Soc&koms vänner ordnade  den 18 september en medlemsträff. Det blev ett 

teaterbesök på Svenska teatern där vi såg pjäsen Remont. Innan föreställningen 

berättade Sten Palmgren som är ordförande för garantiföreningen för Svenska 

Teatern r.f..styrelse och Svenska Teaterns direktör Johan Storgård om teaterns 

omfattande ombyggnad och renovering. Till medlemsträffen kom trettiosju 

medlemmar. 

Den 16 oktober 2012 hade föreningen ett nytt föreningsmöte. Denna gång 

behandlades grundandet och understödet till fonden Pro Soc&kom. Mötet beslöt att 

föreningen Soc&koms vänner understöder högskolans styrelses framställning om att 

universitetets rektor grundar en fond Pro Soc&kom och att föreningen donerar 5.000 

euro till fonden när den grundas.  

Den 27 november arrangerades årets Soc&kom- dag.  Soc&koms vänner var 

medarrangör och deltog i såväl planeringen som finansieringen av dagen. Vi valde 

att lyfta fram de äldre i arbeteslivet. Hur skall arbetet organiseras så att seniorerna 

stannar kvar  så länge som möjligt - och trivs med det? Dagen fick därför rubriken:  

 

Seniorkraft i arbetslivet 
 

Program 

PROFESSOR AIRI HAUTAMÄKI 

DEN GRÅ PANTERN TAR SPRÅNGET - NYA MÖJLIGHETER FÖR 

SENIORKRAFT I ARBETSLIVET 

 

AKAVAS ORDFÖRANDE STURE FJÄDER 

HUR KAN ARBETSMARKNADSPARTERNA UTVECKLA SENIORKRAFT? 

 

FD, SENIORKONSULT NILS FRIBERG, SVERIGE SÅ HÄR GJORDE 

VATTENFALL:ARBETE MED GENERATIONSSKIFTE I PRAKTIKEN 

 

PANELDISKUSSION 

ORDETET LEDDES AV REDAKTÖR GEO STENIUS  

 

SERVERING 

 

Det blev en lyckad dag med ett uppskattat program och ca åttio deltagare  

 

 

Soc&koms vänners stipendium utlystes under våren, men det kunde inte utdelas på 

grund av brist på sökande.  

 

På hösten utlystes två stipendier (på 500 euro) och då delades de ut till Heidi 

Enbacka och Vilja Colliander för studier utomlands. Stipendierna överräcktes i 

samband med Rektors glögg tisdagen den 18 december 2012. 

 

Samma dag hade rektor Thomas Wilhemsson grundat fonden Pro Soc&kom. 

.  

 

Under året har föreningen via medlemsbrev och e-post meddelanden strävat efter att 

hålla en öppen kontakt till medlemmarna.  Medlemmarna har inbjudits till och 

imap://rruneber@valt.mappi.helsinki.fi:993/bjorn-sundell/framtidens-svenskfinland-livskraftigt-eller-uppgivet
imap://rruneber@valt.mappi.helsinki.fi:993/bjorn-sundell/framtidens-svenskfinland-livskraftigt-eller-uppgivet
imap://rruneber@valt.mappi.helsinki.fi:993/bjorn-sundell/framtidens-svenskfinland-livskraftigt-eller-uppgivet
imap://rruneber@valt.mappi.helsinki.fi:993/bjorn-sundell/framtidens-svenskfinland-livskraftigt-eller-uppgivet
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deltagit i Soc&koms forskningscaféverksamhet och medlemmarna har fått 

hemskickade tidskriften Soc&kom informerar. 

 

Föreningen har fått tre nya medlemmar under år 2012 och inga medlemmar har 

lämnat föreningen. År 2011 hade föreningen 118 medlemmar som betalade 

medlemsavgift, år 2012 var siffran 118.  

 

V.  EKONOMI 

 

Bokslutet för räkenskapsåret uppvisar ett underskott om 4.689,56 euro sedan 20.000 

euro utdelats som understöd till fonden Pro Soc&kom vid Helsingfors Universitet. 

Bland intäkterna ingår 15.000 euro i understöd från Stiftelsen Tre Smeder för 

nämnda ändamål. Föreningens eget kapital uppgår härefter till 3.525,87 euro. 

  

 

VI.  VERKSAMHETSGRANSKARE 

Som verksamhetsgranskare har fungerat pol.kand., f.d. kamrer Carl Ahlskog och 

pol.kand., utbildningschef Kaj Lindqvist. Suppleanter har varit pol.kand., bitr. 

folktingssekreterare Viveca Lahti och pol.kand., planerare Britt-Marie Blomberg. 

 

 

VII.  AVSLUTNING 

Verksamheten för föreningen Soc&koms vänner har under sitt fjärde verksamhetsår 

funnit goda former för verksamheten, även om det ännu finns en del att göra 

beträffande t.ex. 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 fjärde verksamhetsåret. Styrelsen tackar även högskolan och 

övriga samarbetspartners för ett gott samarbete under år 2012. 

 

Helsingfors den 15 februari 2013 

 

 

 

Jan Sundberg   Robert Runeberg 

ordförande   sekreterare 


