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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (27/2019) måndagen den 30.09 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko, anlände kl. 08.33 

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Ira Niemistö, anlände kl. 08.35  

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Matilda Lindfors 

Benjamin Lindström  

Sophia Buss 

Titus Wahlgren 

 

468§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.32 av ordförande Mickos.  

 

469§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

470§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

471§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Lindfors och Buss.  

 

472§     Godkännande av föredragningslistan 
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Föredragningslistan godkändes.  

 

473§     Styssefiilis 

Styrelsen fick redogöra för sitt humör för dagen.  

 

Leo Larjanko anlände.  

Ira Niemistö anlände.  

 

474§     Anmälningsärenden 

- 23.09, Spexövning, 20 deltagare  

- 24.09, KupKom möte, 1 deltagare  

- 25.09, möte med HUS och Umlaut angående utredningen kring Nypolen, 2 deltagare 

- 25.09, StudOrg idrottar, 15 deltagare  

- 26.09, Motionstimmen, 1 deltagare 

- 24.09, Hurrisopo-mötet, 7 deltagare 

- 27.09, Inledande sitsen, 93 deltagare 

- 27.09, Inledande sitsens efterfest, 173 deltagare 

- 28.09, Spexövning söndag, 15 deltagare 

 

 

475§     Ekonomi 

Lindström redogjorde för ekonomin. Betalningar från gulisar kommer in hela tiden, såna som             

avanmält sig till evenamang men aldrig betalat. UniSport räkning har betalats, men osäkert på              

om vi ska betala någon sådan. Lindström kollar upp läget. Lindström har räknat resultatet från               

Kräftskivan med USF och delegationen, StudOrg gjorde en liten vinst. Backström kollar upp             

ifall kilometerersättning ska betalas ut till de som kommer med egen bil till GulisMoj. USF               

betalar in ett understöd till StudOrg för Nostalgisitsen.  

 

476§  Delegationens hälsning 

Wahlgren framförde hälsning från delegationen. Styrelsen uppmuntrades i sitt arbete.          

Styrelsemedlemmarnas storasyskon från Delegationen borde ta kontakt och bestämma träff          
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med sina par under hösten. Delegationen ska börja jobba med att få i stånd en               

förvaltningsinstruktion för att göra stadgeändringar smidigare.  

 

477§  Feedback inledande 

Festutskottet ska ta kontakt med sina funktionärer och klargöra att man måste vara i skick då                

man har ansvar på evenemang. Många i styrelsen menade att dom inte vågade lämna festen i                

och med att vissa av funktionärerna inte upplevdes pålitliga under kvällen. Det har kommit              

främst positiv feedback, framförallt på maten. Vissa deltagare hade svårt att respektera            

balkongreglerna trots att reglerna klargjordes i början av sitsen. Feedbacken från sitsen gicks             

igenom, egentligen endast positiv feedback.  

 

478§  Gulismoj 

Under helgen ordnas GulisMoj i Stensböle. Gulisarna anländer 12.30 till Soc&kom. Styrelsen            

och tutorerna är på plats 12.00. Bussen startar 13.00. Evenemanget kostar 30€ för alla.              

Styrelsen kollar möjlighet att komma med bil till evenemanget, då flera måste komma med              

bil. Ellen Österberg, Amanda Åström och Alex Thilman är ansvariga i köket. Engångstallrikar             

och glas införskaffas. Larjanko och Lüttge fotograferar evenemanget. Wahlgren och Lüttge är            

sångledare för sillisen. Backström ansvarar för städningen.  

 

479§     Funktionärsförmåner 

Styrelsen redde ut oklarheter kring vilka funktionärsförmåner som gäller. Enligt          

funktionärsförmånerna får dom upp till 3 sitser gratis per person, max 2 per termin. Enligt               

styrelsen får de ta ut alla 3. Andra årsfestmarskalken får årsfesten till halva priset, i och med                 

att det i hennes uppdrag förväntas av henne.  

 

480§  Årsfestveckan 

Anmälan har gått ut. Årsfesten är fylld då det kommer till StudOrg:are, det kommer ännu in                

anmälningar från avecer och inbjudna gäster. Rektor Bärlund kan inte delta så förslagsvis             

håller Henrik Hägglund tal istället för Bärlund. Årsfestbladet börjar bli klart. Marie Krogius             

har gjort inbjudan och kommer göra programbladet. Under årsfestveckan hålls          

baklängessitsen på måndag. På tisdag hålls möjligtvis dansövning, det beror på utrymmet för             
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dans på Bank. På onsdag är det pysselkväll och torsdag är det spexpremiär. Buss försöker               

ännu fastställa en talare för talet till människan.  

 

481§     Utmärkelser inom Cornu Copiae Orden 

Wahlgren skickar ut information om stipendienomineringarna. Orden ska ha möte om vem            

som får vilka utmärkelser under årsfesten.  

 

482§   Utskottsteser 

Programutskottet: Besök till Ateneum på onsdag. Märken till Horrorjakten har beställts. Tre            

Smeders septembersstöd ska sökas för idrott.  

Internationella utskottet: Utismojkomposten är i princip klar och Syrjälä ordnar ett litet tack             

för dom som hjälpt med det. Det fanns intresse för att ordna Utismoj. Det har varit svårt att                  

hitta datum men tyvärr kan inte alla komma hur man än försöker.  

Studie- och arbetslivsutskottet: Det verkar bli tajt att ordna välmåendeevenemang nu på            

hösten så antagligen skrivs de in i testamente för att ordnas direkt på våren. 

Gulnäbbsutskottet: Inget att rapportera. 

Festutskottet: Baklängessitsen ordnas till näst. 50 platser finns. Törnroos ska ta kontakt med             

sina funktionärer angående förväntningar på dem. Bilder ska komma upp på Flickr.  

Årsfestkommittén: Inget att rapportera utöver 480§.  

 

483§   Post 

- Humanisticums årsfest, ingen kan delta 

- HY medlemstidning  

 

484§   Övriga ärenden 

- Collegetröjans beställning finns uppe.  

 

485§   Infobrev 

- Ateneum 

- Beställ Collage  

- Kanske sponssökningsevenemang 
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- StudOrg idrottar 

 

486§   Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 07.10 kl. 8.30.  

Lüttge fixar mötestraktering.  

 

487§   Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 09.57.  

 
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Matilda Lindfors Protokolljusterare  Sophia Buss  
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