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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (11/2019) måndagen den 18.03 klockan 16.00 på 
Mannerheimvägen 5A/Nypolen. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko  

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Benjamin Lindström 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

 

191§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.01 av ordförande Mickos. 

192§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

193§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt 

194§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Lindfors och Lindström. 

195§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.  

196§      Anmälningsärenden 

13.03, Möte med högskolans ledning (rektorskaffe), 9 deltagare 

13.03, StudOrg idrottar, 11 deltagare 

13.03, International Dinner, 20 deltagare 

14.03, Motionstimmen, 0 deltagare  
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14.03, Gröna Sakens sitz hos TF, 96 deltagare 

15.03, Manusmöte, 11 deltagare 

15.03, Möte om Facebook-gruppen, 3 deltagare 

16.03, Valtsikkas innebandyturnering, 8 deltagare 

16.03, Åbo Nations årsfest, 2 deltagare 

17.03, Styrelsens och extraordinära funktionärers utflykt till Noux, 8 deltagare 

 

197§      Ekonomi 

- Räkningar ska betalas och kassan ska räknas.  

- Lindström ska köpa nytt kylskåp, kostar 250€ + 50€ frakt.  

- Styrelseinterna evenemangen finansieras av styrelsemedlemmarna, inte av föreningen.  

- Styrelsemedlemmarna kommer betala halva priset av sin styrelseskjorta själva.  

- Eftersom ledningen nekat styrelsen och chefredaktören printningsrättigheter kan        

styrelsen printa via Lüttge eller Lindfors, som får ersättning för printning på sitt konto.              

Printningen av Soc&komposten kommer tillkomma som en klumpsumma, som         

föreningen står för. 

- Möjligheten och förslag på större investeringar diskuterades, eftersom föreningen har          

ett visst ekonomiskt överskott. Som förslag kom megazone eller nya mikrofoner upp.  

- Spexet har fått beviljat understöd av Nylands Nation.  

 

198§      Facebookgruppen 

Möte om facebookgruppen hölls i förra veckan. Gruppen kommer ändra rättigheter så att             

administratörer måste godkänna inlägg som görs i gruppen. Nya riktlinjer för gruppen ska             

skapas innan inställningarna ändras. Ämnesföreningarna ska informeras på förhand om denna           

förändring.  

 

199§      Aktuellt i sångbokskommittén 

Sångbokskommittén hälsar att det totalt kommit in 17 sponsringar dvs värda 850€. För             

tillfället söker kommittén spons av företag och organisationer. Arbetet med att layouta            

sångboken ska inledas under de kommande veckorna. Det har varit problem med att få tider               

att gå ihop inom kommittén och detta har påpekats till ordförande för kommittén. Styrelsen              
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uppmuntrades att även övervaka detta. Målet har varit att få nya sångboken klar till hösten               

men kommittén meddelade att de upplever att de kommer att vara svårt att få sångboken klar                

tills dess. Larjanko sammankallar kommittén till ett möte.  

 

200§      StudOrg idrottar 

Det har varit få deltagare på StudOrg idrottar och detta har diskuterats med idrottsansvariga              

Brusas. Förslaget är att göra en Gulis idrottar vol.2. för att locka såna som tidigare aldrig varit                 

med på StudOrg idrottar, då skulle nya deltagande aktivt uppmuntras att delta och tröskeln              

skulle vara mycket låg. Detta skulle förhoppningsvis göra folk mera välvilligt inställda till             

StudOrg idrottar och öka deltagandet.  

 

201§      007-sitsen 

43 anmälda för tillfället, målet är att få 10 till. Det mesta är under kontroll men det fattas en                   

serverare. Nakkilistan ska ännu fyllas.  

 

202§      Kontakt med vänföreningar 

- Gröna Sakens sitz upplevdes lyckad av de styrelsemedlemmar som deltog. Intressant           

koncept och gav många idéer. Efter en miss i kommunikationen kommer TF inte att              

ordna en till sits för StudOrg i vår utan den Gröna Sakens sitz motsvarade det.               

Törnroos ska ta kontakt med TF för att kolla hur vi göra med picknicksitsen, ifall den                

ska ordnas i år. 

- Politicus har hört av sig och vill ordna ett evenemang med båda våra styrelser, som               

förslag kunde man gå ut och äta på restaurang.  

- Kontakten med Nylands Nation har varit lite svag, som förslag kunde styrelsen delta             

på någon av deras klubbkvällar.  

- TF:s styrelse kunde också bjudas in till brunch eller chill i StudOrg-rummet, men det              

kan hända att det blir lite väl tätt mellan evenemang och samarbetet med dem är               

välfungerande.  

- Studentteatern har bjudits in till deras föreställning den 11.04. Larjanko är i kontakt.  

- 12.04 kommer Tradbörs ordna en sits på Annexet för svenskspråkiga          

studentföreningar.  
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203§   Utskottsteser 

 
Programutskottet: Bibbacrawl ordnas imorgon, man får gärna uppmuntra till att delta. Ylonz            

biljettsläpp på onsdag. Larjanko kommer anlända ca kl.7. Andra styrelsemedlemmar kommer           

antagligen också vara på plats. Människor får inte avlägsna sig efter att man skrivit sitt namn                

på kölistan tills det att man betalat. Detta ska göras tydligt på facebook. StudOrg goes thorax                

spex är på lördag. Datum ska bestämmas snabbast möjligt för när föreningen ska donera blod.  

Internationella utskottet: Onsdag till torsdag ordnas utismoj i Himos, allt är under kontroll             

där förutom att skidkläder ännu ska lånas ut via ett Facebook inlägg.  

Studie- och arbetslivsutskottet: HUS, Thorax och Codex är också med i valdebatten, allt är              

färdigt på den fronten. Listan över kandidaterna som ska delta publiceras i veckan.             

Arbetslivsseminariets program ska ännu fastspikas. 

Gulnäbbsutskottet: T-skjortorna ska beställas denna vecka och första mötet med alla           

tutorerna hålls imorgon.  

Festutskottet: Nypolens datum för hösten ska slås fast och Lindfors har fått datum för alla               

viktiga evenemang från utskotten. I slutet av veckan ska vårsitsens evenemang skapats och             

andra föreningar ska bli inbjudna.  

Årsfestkommittén: Sponsbrevet ska skickas ut, Buss språkgranskar ännu det. Kontakten med           

Ellen Österberg går ännu bra. 

 

204§   Post 

- Nyaste upplagan av Terra Nova 

- Svensk Ungdoms valspecial 

 

205§   Övriga ärenden 

- Studentbladet har hört av sig och ville ha hjälp och ordna en Vis-tävling. StudOrg har               

inte riktigt lediga datum eller resurser att vara med och ordna, så det är inte hela                

världen ifall föreningen inte lyckas hjälpa till i organiseringen av evenemanget. 

- Kalenderdokumenten i Ämnesföreningarnas styrelsers grupp och i StudOrg gruppen         

ska kontinuerligt uppdateras av alla som ordnas evenemang.  
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206§   Infobrev 

- Thorax spex 

- StudOrg idrottar 

- 007 sitsen + efterfest 

- Ylonz 

- Valdebatten  

- Bibbacrawl  

 

207§   Nästa möte 

Nästa möte ordnas 14.20 i StudOrg-rummet.  

Syrjälä ordnar mötesmaten.  

 

208§   Mötets avslutande 

Mötet avslutades 16.59. 

 

 
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Benjamin Lindström Protokolljusterare Matilda Lindfors 

 

 

Adress      E-post Bank Internet 

Snellmansgatan 12      sskh-studorg@helsinki.fi Aktia FI09 4055 1020 2841 25 http://www.studorg.org 

00170 Helsingfors  

http://www.studorg.org/
http://www.studorg.org/

