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Yhdistyksen kevätkokous Kulttuurikeskus Hanasaaressa 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin tiistaina 22. toukokuuta 2018 alkaen kello 16.00. Kokouspaikkana oli Hanasaaren 

Kulttuurikeskus Espoossa. Ennen kokousta Thomas Wilhelmsson (kansleri emeritus, Helsingin yliopisto) piti esitelmän 

aiheesta "Norden 2.0 - ett Norden med en stark intern och extern identitet". Lisäksi ohjelmassa oli paneelikeskustelu: 

Anders Ahnlind (Ruotsin Suomen-suurlähettiläs), Thomas Wilhelmsson, Johan Bärlund (professori, Helsingin yli-

opisto), Johanna Tallberg (varatuomari, NAF:in hallituksen jäsen) sekä Bea Pippingsköld (lakimies, Dottir) keskustelivat 

aiheesta ”Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuus”. Kokouksen jälkeen jäsenet kutsuttiin mukaan yhteiselle illalliselle 

Ravintola Johannekseen. 

 

NAF:in tutkimusapurahat vuodelle 2018 jaettu 

NAF:in Suomen osasto on jakanut yhteensä 15 200 euroa viidelle eri tutkimushankkeelle. Tutkimusapurahahakemuk-

sia tuli tänä vuonna useita, ja ne olivat tänäkin vuonna hyvin laadukkaita. Tutkimusapurahat myönnettiin tänä vuonna 

sekä väitöskirjatutkijoille että post doc -tutkijoille. Lisätietoa myönnetyistä apurahoista löytyy yhdistyksen verkkosi-

vulta. 

https://www.nafnet.fi/apurahat/jaetut-apurahat/apurahat-2018/ 

 

Muistutamme jäseniä siitä, että matka-apurahojen hakuaika on avoin.  

https://www.nafnet.fi/apurahat/haettavat-apurahat/matka-apuraha/ 

 

NAF:in tietosuojaseloste yhdistyksen verkkosivulla 

NAF käsittelee jäsentensä henkilötietoja jäsenten tietojen hallinnoimiseksi ja jäsenyyksien hoitamiseksi. 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään myös yhdistyksen apuraha- ja avustustoimintaa varten. Jäsenrekisterin 

teknisenä ylläpitäjänä toimii Avoine Oy. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. Jos 

yhdistyksen jäsen haluaa tarkastaa tai muuttaa tietojaan tai käyttää muita oikeuksiaan suhteessa rekisterinpitäjään, 

voi kirjallisen pyynnön lähettää yhdistyksen sihteerille. 

 

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste NAF:n jäsen- ja 

apurahahakemusrekisteristä löytyy .pdf-muodossa tästä. 

 

Matka-avustusta osallistumiseksi NAF:in yleiskokoukseen 5. – 7.9.2018 

Haluamme muistuttaa, että NAF:in Suomen osaston jäsenillä on mahdollisuus hakea yhdistykseltä matka-avustusta 

Reykjavikin yleiskokoukseen osallistumiseksi. Matka-avustusta haetaan täyttämällä matka-apurahahakemuslomake 

yhdistyksen verkkosivulla viimeistään 8. kesäkuuta klo 16.00. Hakijat saavat tiedon matka-avustuksista ennen juhan-

nusta. Lisätietoja löytyy yhdistyksen verkkosivulta. 

https://www.nafnet.fi/apurahat/haettavat-apurahat/matka-apuraha-yleiskokous/ 

 
NAF toivottaa tervetulleeksi uuden jäsenen. 

 

NAF:in toiminta hiljenee hetkeksi kesäksi mutta palaamme tositoimiin taas syksyllä.  

Toivotamme teille oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää! 

 

NAF:in Suomen osasto r.y:n hallitus 
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Föreningens vårmöte i kulturcentrum Hanaholmen 

Föreningens vårmöte hölls tisdagen den 22 maj 2018 med början klockan 16.00. Mötesplatsen var Hanaholmens 

kulturcentrum i Esbo. Före mötet höll Thomas Wilhelmsson (kansler emeritus, Helsingfors universitet) ett anförande 

om "Norden 2.0 - ett Norden med en stark intern och extern identitet". Dessutom innehöll programmet en paneldis-

kussion: Anders Ahnlind (Sveriges ambassadör i Finland), Thomas Wilhelmsson, Johan Bärlund (Professor, Helsingfors 

universitet), Johanna Tallberg (vicehäradshövding, NAF:s styrelsemedlem) och Bea Pippingsköld (jurist, Dottir) disku-

terade kring temat ”Framtiden av nordiskt samarbete”.  Efter mötet inbjuds föreningens medlemmar på en 

gemensam middag på restaurang Johannes. 

 

NAF:s forskningsstipendium för år 2018 har delats ut  

NAF:s finska avdelning har delat ut sammanlagt 15 200 euro till fem olika forskningsprojekt. Detta år kom det in flera 

ansökningar om forskningsstipendium, och ansökningarna var fortsättningsvis av hög kvalitet. Forskningsstipendium be-

viljades detta år både till doktorander och post doc-forskare. Mera information om de beviljade medlen finns på 

föreningens webbplats.  

https://www.nafnet.fi/se/apurahat/jaetut-apurahat/stipendier-2018/ 

 

Vi påminner våra medlemmar om att ansökningstiden för resestipendium är öppen.  

https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/matka-apuraha/ 

 

NAF:s dataskyddsbeskrivning på föreningens webbplats 

NAF behandlar sina medlemmars personuppgifter för att administrera medlemmarnas uppgifter och för skötandet 

av medlemskapen. Personuppgifter samlas och hanteras också för föreningens stipendie- och bidragsverksamhet. Med-

lemsregistrets tekniska administratör är Avoine Oy. Personuppgifter bevaras i registret så länge som medlemskapet fort-

går. Om föreningens medlem vill kontrollera eller ändra sina uppgifter eller använda sina andra rättigheter i förhållande 

till registerhållaren, kan en skriftlig begäran skickas till föreningens sekreterare. 

 

Dataskyddsbeskrivning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) gällande NAF:s medlems- och 

stipendieansökningsregister finns i pdf-format här. (på finska) 

 

Resebidrag för deltagande i NAF:s allmänna möte 5 – 7.9.2018 

Vi vill påminna er om att NAF:s medlemmar har en möjlighet att ansöka resestöd från föreningen för deltagande i det 

allmänna mötet i Reykjavik. Ansökningen görs genom att fylla i ansökningsblanketten för resestipendium på föreningens 

webbplats senast 8 juni 2018 klockan 16.00. Sökandena får besked om resebidragen före midsommaren. Mera inform-

ation finns på föreningens webbplats 

https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/resestipendium-allmanna-mote/ 

 

NAF välkomnar en ny medlem. 

 

NAF:s verksamhet tonar ner sig för sommaren, men vi återvänder med full fart igen på hösten.  

Vi önskar er en riktigt trevlig och avkopplande sommar! 

 

NAF:s Finska avdelning rf:s styrelse 


