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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (26/2019) måndagen den 23.09 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko, anlände kl. 8.59 

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Ira Niemistö  

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Matilda Lindfors 

Benjamin Lindström  

Ellen Österberg 

 

449§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl 8.33 av ordförande Mickos. 

 

450§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

451§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ellen Österberg beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 8.34 

 

452§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Törnroos och Backström 

 

453§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  
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454§     Styssefiilis 

Mötesdeltagarna fick redogöra för sitt humör för dagen  

 

455§     Anmälningsärenden 

16.9, Spexövning, 23 deltagare  

17.9, Kommunikationsutskottets möte, 8 deltagare 

18.9, Gulis idrottar och häng efteråt, 30 deltagare 

19.9, Motionstimmen, 3 deltagare  

19.9, Årsfestkommitténs möte, 10 deltagare 

19.9, Kräftis med delegationen och USF, 19 deltagare 

20.9, Internationella sitsen, 24 deltagare 

22.9, Spexövning, 17 deltagare 

 

456§     Ekonomi 

Sångböckerna har betalats. Internationella sitsen gjorde vinst. Lindström har inte ännu räknat            

resultatet från Kräftskivan med USF och Delegationen. 

 

457§  HUS utredningsbegäran 

Mickos har skickat in utredningen samt en kort sammanfattning på finska. Vi inväntar svar.              

Jaakko Kalske svarat på vår förfrågan om att träffa de andra föreningarna med förslaget att               

detta är möjligt först efter att vi lämnar in vår utredning, så vi hoppas kunna stämma träff med                  

dem snart.  

 

458§     Feedback internationella sitsen 

Syrjälä upplevde det stressat men de andra som deltagit tyckte att det var lyckat och gick bra.                 

Förslagsvis kunde coccaren vara en halvtimme istället för en timme. Efter sitsen så stannade              

bara några få och städa till ganska sent eftersom alla andra bara stack. Detta inkluderade               

medlemmar ur styrelsen som inte hade explicit ansvar för städningen. Arbetsfördelningen och            

kommunikationen kunde ha varit tydligare.  
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459§  Inledande sitsen 

Sitsen hålls nu på fredag. Sitsen är full, 90 deltagare. Reservlistan är i bruk. Öppen efterfest.                

Patrik Palmén är dörrvakt och vi meddelar honom att vi hålls strikta under hela kvällen.               

Festutskottet ska hitta ansvarspersoner. Lindström kan inte stanna länge på efterfesten så            

Törnroos är ansvarig för kassan efter Lindström beger sig.  

 

460§     Horrorjakten 

Larjanko har fått ett halarmärkesförslag. Törnroos hjälper Larjanko med märkesbeställning.          

Det finns ett team för horrorjakten samt hjälp av funktionärer. Larjanko har möte inför              

horrorjakten idag och ett Facebook-evenemang kom ut igår.  

 

461§  Nypolen datum inför våren 

KupKom ska ha kalendermöte då datum för Nypolen ska bokas. Tills nästa veckas söndag              

6.10 ska alla ha satt in datum dom vill ha för Nypolen i ett drive-dokument. Törnroos skapar                 

dokumentet. 

 

462§     Utskottsteser 

Programutskottet: StudOrg idrottar på onsdag och motionstimmen torsdag. Nästa veckans          

onsdag är Ateneum gratis och evenemanget kommer ut så snabbt som möjligt.  

Internationella utskottet: Utisarna är själva väldigt initiativtagande, till den mån att Syrjälä            

knappt hinner planera evenemang innan de redan har gjort det hon tänkt ut sig. Syrjälä               

kontaktar TF angående sportstugan i Noux för att föreslå en övernattning där.  

Studie- och arbetslivsutskottet: Soc&koms styrelse har möte imorgon kl.14.00 men det är            

lugnt ifall ingen kan delta. Föredragningslistan berörde inte direkt StudOrg. På onsdag har             

Niemistö möte med TF och SHS angående välmåendeundersökningen.  

Gulnäbbsutskottet: Backström planerar Gulismoj och ska dubbelchecka att bokningarna         

håller. Under Gulismoj ska alla utskott hålla en punkt med ändamålet att rekrytera             

funktionärer. På fredag har Backström möte med Åström angående evenemanget.  

Festutskottet: Inledande sitsen på fredag. 12.10 hålls nästa sits, Törnroos väntar lite med att              

få upp evenemanget på Facebook så det inte känns som att det kommer så nära inpå                

Inledande.  
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Årsfestkommittén: Budgeten ska fastställas, summan som StudOrg kan lägga ut måste           

fastställas. Årsfesten är för tillfället väldigt dyr. Priset är 85€ för StudOrg:are och 95€ för               

andra. StudOrg har som tak att gå 1000€ på minus. Årsfestmarskalkerna har dragit en övre               

gräns på 180 deltagare. Föreningar som representerar måste räknas in. Årsfesttalare är bokad.             

Suomen pukuvuokraamo ha gjort avtal att man får billigare hyrning av frack och finkläder              

från dem. Buss och Österberg har möte med Bank idag. De håller på att rekryteras               

efterfestchef. Sponssökningsevenemang ska gärna hållas. Årsfestbladet börjar sammanställas.  

 

463§  Post 

- Guliskompostens räkning  

- Nylands nations gäddfest, 26.10.  

- Arcadas studerandekårs årsfest, 16.11, 3.11 sista anmälningsdag.  

- Inbjudan till SF:s årsfest stänger på söndag. Lüttge och Törnroos anmäler sig och             

Mickos försöker få plats.  

 

464§  Övriga ärenden 

- StudOrg idrottar - Får endast StudOrgare delta eller är det öppet för studerande från              

andra föreningar. Idrottsansvarig Brusas får avgöra, Larjanko frågar.  

- 9.12 hyrs Nypolen ut åt en Wiburgens. ÖFNs ordförande har kontaktat Mickos            

angående detta. 

- Mickos kollar upp Codex årsfestgåva.  

- Det finns skäl att överväga ifall det är rimligt att spexansvariga får 3 sitsar gratis då de                 

är 3 ansvariga i år. 

 

465§  Infobrev 

- StudOrg idrottar 

- Inledande sitsens efterfest  

- Sök till universitetskollegiet 

-  

466§  Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 30.09 kl. 8.30 
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Backström fixar mötestraktering. 

  

467§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.10.01.  

 
 

 
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Laura Törnroos Protokolljusterare Anna Backström 
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