
S   T   U   D   O   R   G 
StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. 
 

 Protokoll fört vid Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (14/2020) måndagen den 30 mars klockan 11.00 via 

Google Hangouts. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Mirjam Ekelund 

 

258§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 11.01 av ordförande Backström. 

 

259§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

260§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

261§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Beijar och Rapo 

 

262§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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263§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

264§ Anmälningsärenden 

23.3, Möte med Nypolens styrelsers ordförande, 1 deltagare 

26.3, StudOrg Distancing, 17 deltagare 

27.3, Hurri SopoKopo möte, 1 deltagare 

 

265§ Ekonomi  

Ansökan till Tre Smeder har skickats in.  

 

266§ Delegationens hälsning 

Ekelund framförde delegationens hälsning.  

 

267§ StudOrg Distancing 

StudOrg distancing var väldigt lyckat. Känslan av StudOrg-rummet fångades, tekniken          

fungerade och deltagarantalet var högt. StudOrg distancing hålls från och med nästa vecka två              

gånger i veckan, denna vecka ansvarar Backström, Rapo och Rehn för träffen. 

 

Det har uppstått frågor gällande Zoom och ifall det är en säkerhetsrisk. Ifall Zoom används i                

framtiden ska det ges tydliga instruktioner om vilken länk man ska använda. Information             

gällande riskerna med Zoom och hur man använder det säkert ska skickas ut åt medlemmarna.  

 

268§ Sits på distans 

En sits på distans ska börja planeras. Planeringsgruppen är Johansson Lundberg, Beijar,            

Lindh, Hasselblatt, Rapo och Törnroos. Rapo fungerar som planeringsgruppens ordförande. 

 

269§ Extraordinära- och funktionärerna 

För att de extraordinära- och funktionärerna ska hållas aktiva under den här tiden ska 

utskottens ordförande kolla upp hur de kan hjälpa till.  
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270§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Rehn har kontaktat idrottsansvariga, Berglund, gällande ordnande av virtuell yoga 

- Rehn ska ge information om museum runt om i världen som går att besöka virtuellt  

- Unisport har stängt, men de har skapat virtuella träningspass. Information ska ges ut 

åt medlemmarna.  

Internationella utskottet 

- Johansson Lundberg ska hålla ett möte med sina funktionärer inom kort. 

Gulnäbbsutskottet 

- Lindh ska hålla ett möte med tutorerna inom kort för att planera hösten. 

Festutskottet 

- Festutskottet ska hålla ett möte med sina funktionärer inom kort. 

Årsfestkommittén 

- Lindfors ska hålla ett möte med årsfestkomittén inom kort. 

Kommunikationsutskottet 

- Inget att rapportera 

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Kainulainen har skickat ut ett frågeformulär till medlemmarna gällande hur 

coronaviruset och undantagssituationen vid universitetet har påverkat studierna. 

Svaren används för att fixa problemen och för att förbättra kvaliteten på 

undervisningen vid Soc&kom under den rådande situationen.  

  

271§ Post 

- Videointervju gällande coronaepidemin 

 

272§ Övriga ärenden 

- Johansson Lundberg ska kolla med utisarna om de skulle kunna uppdatera Instagram 

med information om hur det ser ut i deras land för tillfället 

 

273§ Infobrev 

- Videointervju gällande coronaepidemin 
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- StudOrg distancing  

- Motionstimmarna online 

- Enkät gällande Covid-19 

- Önskemål på online program  

 

274§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 6.4 kl. 11.00 

 

275§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 11.57 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Alexander Beijar         Protokolljusterare Elvira Rapo 
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