
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 (40/2020) måndagen den 23 november klockan 

16.15 på Nypolen, Mannerheimvägen 5. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen, avlägsnade sig kl. 16.49 under 731§ 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren 

Sara Björklund 

 

723§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.19 av ordförande Backström. 

 

724§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

725§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Sara Björklund beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.20. 

 

726§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Rapo och Beijar. 

 

727§   Godkännande av föredragningslistan 
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Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 

 

728§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

729§ Anmälningsärenden 

16.11, SNÄFs delegationsgruppsmöte, 10 deltagare 

19.11, Virtualyoga, 9 deltagare 

20.11, VTM20 karonka, 2 deltagare 

17–22.11, Utismoj, 10 deltagare 

22.11, Presidiemöte, 5 deltagare 

23.11, Möte med Soc&koms studentservice, 1 deltagare 

 

730§ Ekonomi  

- Hasselblatt har skickat e-fakturor till sponsorerna för årsfesten.  

- StudOrg collegetröjorna har beställts. 

- Årsfeststipendierna har betalats.  

- StudOrg ska bidra till kostnaderna från VTM20 karonka.  

- Årsfesthalarmärkena har beställts, räkningen kommer elektroniskt till Lindfors som 

sedan vidarebefordrar den till Hasselblatt.  

- Sara Andersson ska skicka räkning för virtualyogan till Hasselblatt.  

- USF ska betala in spons för StudOrgs kårband och hälften av priset för 

kuratorskedjan.  

 

731§ StudOrgs spex 

Mycket kring vårens spex är ännu osäkert med tanke på eventuella restriktioner till följd av 

coronaviruset. För tillfället ser det ut som att det inte kan ordnas spexövningar inom en snar 

framtid. Möjligheterna för att boka, samt vid behov avboka Lärkan, ska kollas upp. 

Spexansvariga Sara Björklund berättade att det finns svängrum för att vid behov börja med 

övningarna senare än planerat. Om det inte går att ordna ett spex i mars kommer de 

spexansvariga inte att ordna spexet de planerat. Sara Björklund ska kolla upp ifall 

 

 

Adress      E-post Telefax Bank Internet 

Snellmansgatan 12      sskh-studorg@helsinki.fi 09-191 28430 Aktia FI09 4055 1020 2841 25 http://www.studorg.org 

00100 Helsingfors  

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


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

stipendierna måste betalas tillbaka om de inte används. Nya spexansvariga väljs på höstmöte 

26.11. 

 

Kainulainen avlägsnar sig.  

 

732§ Höstmöte 26.11  

Höstmöte ordnas på torsdag 26.11 kl. 17.00 via Zoom. Alla styrelsemedlemmar har koll på              

sina ansvarsuppgifter. Praktiska arrangemang gällande ordnandet av höstmötet diskuterades.  

 

733§ Julfesten 2020  

Beijar har skickat ut ett formulär till föreningsmedlemmarna där de kunnat ge förslag på hur               

julfesten 2020 ska ordnas. Majoriteten av de som svarat vill ha en julfest i form av en                 

distanssits. Styrelsen 2021 ansvarar för julfesten 2020. 

 

734§ Rektorskaffe 

Backström publicerar förslag på datum för rektorskaffe i styrelsens facebookgrupp.  

 

735§ Kommande styrelsemöten 

Kommande styrelsemöten kommer att ordnas på distans tillsammans med den nyvalda 

styrelsen för verksamhetsåret 2021.  

 

736§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Idrottsansvariga Jessika Berglund ordnar Among Us spelkväll på tisdag 24.11 

- Rehn håller på att planera årets julkalender.  

Internationella utskottet 

- Det är strul med högskolan gällande information till vårens internationella tutorer. 

- Utisfarewell ordnas i Sibbo i december.  

Gulnäbbsutskottet 

- Det är strul med högskolan gällande ansökningsblanketterna för tutorernas arvode. 

Festutskottet 
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- Funktionärshalarmärkena ska skickas ut den här eller kommande vecka. 

- Kalendermöte gällande datum på Nypolen under våren skjuts upp.  

Årsfestkommittén 

- Inget att rapportera.  

Kommunikationsutskottet 

- Materialet till årsfestbladet har börjat läggas ihop.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Kainulainen har läst igenom svaren i den senaste coronaenkäten. Nästa vecka ordnas 

ett möte med studentservicen där svaren behandlas och hur Soc&kom kunde förbättra 

distansundervisningen ska diskuteras.  

  

737§ Post 

- Inbjudan till ”EU:n ulkosuhteita käsittelevää Yhdessä.eu -webinaaria” 

- HUS nyhetsbrev 

- HELSUS team  

 

738§ Övriga ärenden 

- Lindh och Johansson Lundberg ska ha ett möte imorgon, tisdag 24.11, gällande 

halarutdelningen. Det ska diskuteras ifall det är möjligt att ordna evenemanget med 

tanke på restriktionerna. Lindh redogjorde för evenemangets program. 

 

739§ Infobrev 

- Spelkväll: Among Us 

- Höstmöte 

- Halarutdelning 

- Önskemål på julfestprogram  

 

740§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 30.11 kl. 16.15. 

 

741§ Mötets avslutande 
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Mötet avslutades kl. 17.38 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Elvira Rapo         Protokolljusterare Alexander Beijar 
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