
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 (25/2020) tisdagen den 18 augusti klockan 18.00 

via Zoom. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn, avlägsnade sig kl. 18.55 under 475§ 

Ronja Lindh, avlägsnade sig kl. 19.13 under 478§ 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Sara Björklund 

 

464§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 18.06 av ordförande Backström. 

 

465§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

466§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Sara Björklund beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 18.06 

 

467§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Hasselblatt och Johansson Lundberg. 

 

468§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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469§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

470§ Anmälningsärenden 

1-2.8, Sommarträff med tutorerna, 10 deltagare 

30.7, Sommarträff med internationella tutorerna, 5 deltagare 

8.8, StudOrgs sommarträff, 22 deltagare  

12.8, Introveckans planerande med högskolan, 1 deltagare 

13.8, Universitetskollegiets studentrepresentaternas förberedande möte, 1 deltagare 

15-16.8, Styrelsens sommarträff, 10 deltagare 

18.8, Universitetskollegiets sommarseminarium, 2 deltagare 

 

471§ Ekonomi  

- Hasselblatt har betalat räkningen för hemsidan, Wix.com.  

- Guliskompostens pris blir cirka 300€.  

- Akava sponsrar 400€ till årsfesten, Talentia 200 € och Journalistförbundet 200€  

- StudOrg ska köpa ett partytält inför gulishöstens evenemang då evenemangen kommer           

att ordnas utomhus 

- Spexansvariga Björklund ska kolla upp med de som gett stipendier till spexet 2020 

ifall de får behålla dem och använda dem på våren istället.  

 

472§ HUS anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna 

Fester i lokalerna är förbjudna tillsvidare. Gällande övrig rekreationsanvändning         

rekommenderas föreningarna använda speciellt övervägande. Möten är tillsvidare ok att ha på            

Nypolen. HUS rekommenderar att föreningar ordnar utomhusevenemang och evenemang på          

distans.  

 

473§ StudOrgs spex 2020 

- StudOrgs spex 2020 flyttas till våren 2021 på grund av coronavirussituationen.           

Spexansvariga Sara Björklund och Linnéa Lang fortsätter som spexansvariga under          

våren 2021.  
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- Bokningarna på Lärkan för hösten ska avbokas och nya bokningar på Lärkan till våren              

ska göras, exempelvis i slutet av mars och i början av april.  

- På Nypolens kalendermöte gällande salsbokningar för våren 2021, ska reptider bokas           

för spexet.  

- Björklund ska kolla upp med de som gett stipendier till spexet 2020 ifall de får 

behålla dem och använda dem på våren istället.  

 

474§ Gulnäbbsutskottets verksamhet under hösten 

- Gulissitsarna kan inte ordnas på Nypolen som planerat. Under styrelsens sommarträff           

diskuterades det om att istället ordna dem utomhus i till exempel en park eller på               

skolans innergård.  

- Gulismoj avbokas för hösten 2020 och flyttas till våren 2021. Gulismoj ordnas för             

gulisarna-2020 av tutorerna-2020 och styrelsen-2020.  

- Introveckan ser ännu ut som den hittills planerats, det enda som ändrar är fredagens              

gulisfest som ordnas utomhus istället för på Nypolen. 

 

475§ Internationella utskottets verksamhet under hösten 

- Utisarna anländer på måndag 24.8. Det är ännu oklart ifall utisarna måste sitta i              

karantän och om de kan delta i introveckan. 

 

Rehn avlägsnar sig.  

 

476§ Övrig verksamhet under hösten 

StudOrgs försöker ordna mångsidiga utomshusevenemang under hösten. Distansevenemangen        

planeras noggrant på förhand och innehåller planerade program som t.ex. spel.  

 

477§ Höstens möteskalendarium 

Höstens möten i period ett hålls måndagar på Nypolen kl. 16.15. 

 

478§ Utskottsteser 

Programutskottet 

 

 

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. 
 

- StudOrg idrottar ordnas imorgon, onsdag 19.8. Backström har försökt få kontakt med            

unisport, gällande vilka restriktioner de har. Unisport har från och med igår startat sina              

grupptimmar igen, men det står inga restriktioner på deras hemsida.  

Internationella utskottet 

- Inget att rapportera.  

Gulnäbbsutskottet 

- Nästa vecka börjar introveckan. Lindh ska skapa grupper på Whatsapp med tutorer            

och styrelsemedlemmar så att det lätt kan hålla kontakten under introveckan. Lindh            

har även skapat ett schema för dags- och kvällsprogrammen under introveckan.  

Festutskottet 

- Inledande sitsen kommer troligtvis inte att ordnas, om den inte ordnas på distans eller              

utomhus.  

- Sitserna med SF och TF kommer att avbokas. 

Årsfestkommittén 

- Planerandet av årsfesten går bra, men om årsfesten kan ordnas är ännu osäkert. 

Årsfestkommittén fortsätter att planera som vanligt. 

- Hittills har det StudOrg fått 1501€ spons till årsfesten. 

Kommunikationsutskottet 

- Guliskomposten är färdig. 

- Nästa redaktionsmöte hålls när höstterminen kommit igång. 

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Kainulainen ska ha ett möte gällande delegationsvalet med SNÄFs valchef Emmi           

Piippo på torsdagen den 20.8. 

 

Lindh avlägsnar sig.  

 

479§ Post 

- Svenska ärenden, Instagram-kampanj 

- HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna 

- Anmälan som kontrollarrangör till Gulisutmaningen  

- Valchfen för SNÄF:s delegationsval vid Studenkåren vid Helsingfors universitet vill 
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ha ett möte med personen som ansvarar för relationer till SNÄF och Studenkåren, 

t.ex. studie- och arbetslivsansvariga 

- Svenska Naturvetarklubbens 100 årsfest fredag 11.09.2020  

 

480§ Övriga ärenden 

- Backström ska skapa en Whatsapp grupp med de extraordinära funktionärerna och           

styrelsen, så att man snabbt och lätt kan gå ut med viktig information och svara på                

frågor som berör alla. 

- Halarmärkena från halarmärkestävlingen ska beställas. 

 

481§ Infobrev 

- Inget infobrev. 

 

482§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 24.8 kl. 16.15 på Nypolen.  

Törnroos fixar mötesmat.  

 

483§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 19.26 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström                       Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Lucas Hasselblatt          Protokolljusterare Susanna Johansson Lundberg 
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