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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s extrainsatta styrelsemöte (25/2019) tisdagen den 17.09 klockan 
17.00 på Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko  

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Ira Niemistö  

Emmy Syrjälä, anlände kl. 17.03  

Viola Mickos 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Benjamin Lindström  

Titus Wahlgren 

Ellen Österberg  

Otto Pettersson, avlägsnade sig 17.38 

Moa Ketonen, avlägsnade sig 18.13 

Amanda Åström, avlägsnade sig 17.43 

 

440§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17.00 av ordförande Mickos 

 

441§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

442§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Moa Ketonen beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.00 

Otto Pettersson beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.00 
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Ellen Österberg beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.00 

 

443§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Niemistö och Larjanko.  

 

444§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  

 

445§     Utredningsbegäran av HUS 

HUS har begärt om en skriftlig utredning av händelserna under gulissitsens efterfest, natten             

mellan 06-07.09. Detta möte hölls för att klargöra händelseförloppet under natten och            

förbereda svaret för utredningen.  

 

Emmy Syrjälä anlände. 

 

Under natten har en vakt från Securitas anlänt till festen och meddelat att en flaska fallit från                 

Nypolens balkong. Balkongen hade övervakats noggrant under hela kvällen så därför valde            

Mickos att gå upp till våningen ovanför och tala med de ansvariga där, eftersom balkongerna               

är rakt ovanför varandra. Mickos talade med Umlaut r.y.s ordförande som efter inspektion av              

deras balkongsäkerhet tog på sig ansvaret för det fallna föremålet. Mickos tog sedan kontakt              

med Securitasväktaren för att meddela om situationen. Mickos har även vid ett senare skede              

kontaktat HUS för att se till att allting var i ordning.  

 

HUS har nu begärt en utredning efter att föreningarna på våningen ovanför tagit tillbaka sin               

bekännelse. StudOrg kommer i sin utredning att i detalj redogöra för händelseförloppet under             

kvällen och argumentera för att flaskan inte kan ha fallit från Nypolens balkong. Mickos och               

Lüttge skriver utredningen, resten av styrelsen får kommentera utredningen innan den skickas            

in. Vi föreslår också en träff med de andra berörda föreningarna för att reda ut det skedda och                  

klargöra eventuell misskommunikation.  
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Amanda Åström avlägsnade sig 17.43 

Otto Pettersson avlägsnade sig 17.38 

Moa Ketonen avlägsna sig 18.13.  

Mötet höll en paus. 18.10-18.20. 

 

Förhandsplanering inför framtiden 

- Ifall vi blir portade så påverkas kommande sitser. Alinasalen är tom 1.10, kan vara ett               

alternativ för inledande sitsen. Vi måste även kolla lokaler för årsfestveckan och höra             

oss av till andra föreningar. Vi ska vara öppen i kommunikationen inom styrelsen så vi               

vet vem som kontaktar vem.  

 

446§     Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden.  

 

447§  Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 23.09 kl. 08.30.  

 

448§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades 18.32.  

 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Ira Niemistö             Protokolljusterare Leo Larjanko 
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