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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 2013 

 

 

I. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN 

 

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

allmänna föreningsmöte.  

Fyra år senare, fredagen  den 15 mars 2013, hölls föreningens fjärde årsmöte. 

Årsmötet samlade tjugotre medlemmar som bland annat valde styrelse, godkände 

verksamhetsplanen för år 2013 och fattade beslut om medlemsavgiften för år 2013. 

 

 

II. STYRELSE 
Vid det allmänna föreningsmötet 15.3.2013 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 

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

Johanna Öhman utbildningsplanerare 

Björn Bonsdorff studerande  

Lisbeth Hemgård verksamhetsledare 

Georg Walls   prof. em. 

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, högskolans kontaktchef, Robert Runeberg, 

tel. 050-5883003 robert.runeberg@helsinki.fi 

 

IV.  VERKSAMHET UNDER ÅR 2013 

 

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

verksamheten. 

 

Året 2013 präglades av att Soc&kom firade sitt 70-års jubileum. Soc&koms 

jubileum syntes i alla föreningens aktiviteter. I samband med föreningsmötet den 15 

mars ordnade föreningen en minneskväll. Soc&koms vänner var med i planeringen 
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och arrangemangen kring högskolans stora och mångsidiga jubileumsprogram samt 

jubileumsfesten fredagen den 15 november.  

 

 

Föreningen höll sitt årsmöte den 15 mars 2013. Efter årsmötet MINNESKVÄLL:  

 

HUR VAR DET DÅ? MINNEN FRÅN STUDIE- OCH ARBETSLIVET. 

 

Kvällen var öppen för alla intresserade och ordet leddes av professor Jan Sundberg. 

Medverkande:  

 

Christina Fagerström 

Vårdlinjen 1940-talet 

 

Kaj Björni 

Förvaltningslinjen 1960-talet 

 

Bo-Eric Rosenqvist 

Bibliotekslinjen 1970-talet 

 

Marianne Lydén 

Journalistlinjen 1970-talet 

 

Diskussionerna fortsatt bland publiken under kvällen 

 

Servering 

 

JUBILEMSFEST den 15 november 

Program 

17.30 Välkomstskål 

Helsingfors domraorkester  

18.30 Välkomsttal av rektor Henrik Hägglund 

Musik (Akademen/Lyran) 

Festtal av professor Elianne Riska 

Musik (Akademen/Lyran) 

19.30 Buffé i matsalen och på andra våningen 

Helsingfors domraorkester  

20.30 Programpunkter på olika håll i huset 

TEATERFÖRENINGEN SVALAN 

Skojaren och Tysten 
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Video om Smocka 2013, Smocka.fi på datorerna samt utställning av gamla 

övningstidningar 

Träffa socialpsykologer i professor Airi Hautamäkis  

Socialt arbete i teori och praktik,  

Soc&koms alumnverksamhet, Soc&koms vänner och fonden Pro Soc&kom i  

StudOrg bjuder på öl i StudOrgs utrymme i andra våningen 

21.30 Musik med Molly Rosenström och Christian Lindblom  

Kaffe och kaka i matsalen och på andra våningen 

22.00 StudOrg Spex: Rektorns revolt - från Onnela till Snellmansgatan 2020 

22.30   Musik och dans i festsalen 

STAND ALIVE med gäster  

 

Under året 2013 försökte föreningen genom medlemsbrev m.m. få donationer fonden 

Pro Soc&kom. Fonden förstärktes med en donation på 1000 €. 

 

Soc&koms vänners stipendium utlystes under våren och hösten 2013 och två 

stipendier utdelades.  

 

På våren fick Lin Hielm stipendium för utbyte i Australien och på hösten fick Otto 

Segersven stipendium för utbyte till Argentina.  

 

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

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

deltagit i Soc&koms forskningscaféverksamhet och medlemmarna har fått 

hemskickade tidskriften Soc&kom informerar. 

 

Föreningen har fått sexton nya medlemmar under år 2013. Två medlemmar har 

lämnat föreningen. År 2012 hade föreningen 118 medlemmar som betalade 

medlemsavgift, år 2013 var siffran 121.  

 

V.  EKONOMI 

 

Bokslutet för räkenskapsåret uppvisar ett överskott om 785,95 euro. De totala 

kostnaderna uppgår till 1.634,05 euro innefattande utdelade understöd om 1.000,00 

euro. De totala intäkterna, som består av medlemsavgifter, utgör 2.420,00 euro.  

Föreningens eget kapital uppgår härefter till 4.311,82 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-Mari Blomberg. 
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VII.  AVSLUTNING 

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

funnit goda former och medlemsvärvningen har varit framgångsrik.  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 femte verksamhetsåret. Styrelsen tackar även högskolan och 

övriga samarbetspartners för ett gott samarbete under år 2013. 

 

Helsingfors den 11 februari 2014 

 

 

 

Jan Sundberg   Robert Runeberg 

ordförande   sekreterare 


