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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 2014 

 

 

I. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN 

 

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

allmänna föreningsmöte.  

Fem år senare, 18 mars 2014 , hölls föreningens fjärde årsmöte. Årsmötet samlade 

sexton medlemmar som bland annat valde styrelse, godkände verksamhetsplanen för 

år 2014 och fattade beslut om medlemsavgiften för år 2014. 

 

 

II. STYRELSE 
Vid det allmänna föreningsmötet 15.3.2013 valdes för föreningen en styrelse, vilken 

efter konstituering erhöll följande sammansättning: 

Ordförande: Jan Sundberg   

Bettina von Kraemer, Kaj Kiljander, Tom Sandlund, Henrik Hägglund, Sebastian 

Gripenberg, Johanna Öhman, Björn Bonsdorff, Georg Walls och Marianne Enebäck. 

 

  

 

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 2014 

 

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

verksamheten. 

 

Den 18 mars 2014 höll föreningen Soc&koms vänner sitt årsmöte i Helsingfors 

universitets huvudbibliotek i Kaisahuset. Efter mötet guidade Monica Allardt runt 

oss i huvudbiblioteket. Vi fick se den spännande arkitekturen, de stora samlingarna 

och den strålande utsikten från terrassen på sjunde våningen.  Mötet avslutades i 

bibliotekets café. 

 

Den 25 september hade vi en medlemsträff på Observatoriet. Vi fick en guidad tur på 

Observatoriet och blev serverade kaffe med tilltugg i Observatorion Tiedekahvila 

Gott, mysigt och betjäning på svenska! Mikael Jahns guidning var uppskattad. Han 

var väldigt kunnig och vi ställde många frågor. 

Föreningen stod för inträdesbiljetter, guidning och servering.  
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Torsdagen den 20.11 firade vi Soc&kom-dagen. Årets tema var : 

 

*Yttrandefrihetens många ansikten*  

 

När tryck- och yttrandefrihet lagfästes i den Norska grundloven år 1814 tog 

demokratin i Norden ett stort steg framåt. Men när samma lag idag används som 

skydd för anonyma näthatare och när journalister hotas till tysthet visar lagen ett 

annat ansikte. 

 

* *  

16.00 -- 16.10 Rektors hälsning 

16.10 -- 16.30 Tryckfrihet, yttrandefrihet och Grundloven, Jan Sundberg, Professor, 

Helsingfors universitet 

16.30 -- 17.00 "Vem blir tyst när debatten är fri? Hur yttrande- och tryckfrihet 

påverkar journalister och massmedia" Sylvia Bjon, reporter, Hbl 

17.00 -- 17.30 Hatyttringar som undantag från yttrandefriheten. Mika Illman, 

tingsdomare och juris doktor Västra Nylands tingsrätt 

17.30 --18.00 Diskussion med publikfrågor; deltagare Jan Sundberg, Sylvia Bjon 

och Mika Illman 

Moderator universitetslektor Jonita Siivonen  

18.00 Servering 

Det var närmare 100 personer som deltog i Soc&kom-dagen. Stämningen under 

kvällen var mycket god. 

 

Soc&koms vänners medlemmar inbjöds till högskolans forskningscaféen. Temana 

var mycket varierande och en del medlemmar deltog i bl.a. följande teman: Världen 

och förändring på Borneo, arbetsplatsmobbning och Tunisien efter den arabiska 

våren. 

 

Soc&koms vänners stipendium utlystes under våren och hösten 2014 och två 

stipendier utdelades.  

 

I september 2014 ansökte föreningen om medel från Sparbanksstiftelsen Tre Smeder. 

Detta gjordes för att föreningen ville understöda studerande som deltar i projektet 

Omtänk 2015. Omtänk är en idé-tävling där medie- och journalistikstuderande från 

Soc&kom, Yrkeshögskolan Arcada och Södertörns högskola deltar. Tävlingens final 

ordna i år i Helsingfors i maj 2015. Föreningen beviljades 2000€ och föreningens 

styrelse beslöt med den summan understöda studenternas från Soc&kom resa till 

Stockholm den 8-10 april. Summan täcker resekostnaderna till Stockholm där en del 

av projektets verksamhet sker.  

 

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

hålla en öppen kontakt till medlemmarna.  

 

Föreningen har fått några nya medlemmar under år 2014. Sammanlagt har 

föreningen 154 medlemmar. År 2012 hade föreningen 118 medlemmar som betalade 

medlemsavgift, år 2013 var siffran 121 och under år 2014 betalade 102 

medlemsavgift.  

 

V.  EKONOMI 

 

Bokslutet för räkenskapsåret uppvisar ett överskott om 529,92 euro. De totala 

kostnaderna uppgår till 1.530,08 euro innefattande utdelade understöd om 1.000,00 
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euro. De totala intäkterna, som består av medlemsavgifter, utgör 2.060,00 euro.  

Föreningens eget kapital uppgår härefter till 4.841,74 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. 

 

 

VII.  AVSLUTNING 

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

funnit goda former.  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 sjätte verksamhetsåret. Styrelsen tackar även högskolan och 

övriga samarbetspartners för ett gott samarbete under år 2014. 

 

Helsingfors den 11 februari 2015 

 

 

 

Jan Sundberg   Robert Runeberg 

ordförande   sekreterare 


