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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (31/2019) måndagen den 28.10 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Leo Larjanko 

Alma Lüttge 

Ira Niemistö  

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Matilda Lindfors 

Benjamin Lindström  

Sophia Buss 

Titus Wahlgren 

 

544§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.32 av ordförande Mickos. 

 

545§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

546§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt  

Ingen behövde beviljades närvaro och yttranderätt. 

 

547§     Val av protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Lindström och Buss. 

 

548§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 
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549§     Styssefiilis 

Styrelsen fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

550§     Anmälningsärenden 

21.10, Spexövning, 30 deltagare 

21.10, Baklängessitsen, 47 deltagare + 6 i köksteamet 

22.10, Dansövning, 10 deltagare 

22.10, Spexövning, 30 deltagare 

23.10, Spexövning, 31 deltagare 

23.10, Årsfestpyssel & syfiilis, 18 deltagare 

23.10, StudOrg idrottar, 12 deltagare 

24.10, Motionstimmen, 0 deltagare 

24.10, Spexpremiär, 172 deltagare 

25.10, Årsfest, 180 deltagare 

26.10, Årsfestsillis, ca. 100 deltagare 

 

 

551§     Ekonomi 

Lindström redogjorde för ekonomin. Lindström meddelade vinsten från baklängessitsen och          

spexpremiären samt om räkningar som kommit in. Årsfesten och sillisens intäkter har ännu             

inte räknats. StudOrg köpte biljetter till Glöggrundan för 280,50€. Lindström meddelade att            

ingen av de utskickade räkningarna för halarspons 2018 har betalats. Skall skicka ut             

påminnelse. 

 

552§  Feedback horrorjakten 

Feedbackblanketten ska ännu publiceras. Styrelsen gav intern feedback under mötet. Det var            

lite problem i tidtabellen eftersom vinnarna hann till skatten innan skatten var gömd.             

Informationen för punkthållare upplevdes bristfällig, ett dokument med all gällande          

information skulle ha uppskattats.  

 

553§  Feedback årsfestveckan 
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- Baklängessitsen 

Sitsen har gått bra. Allt gick smidigt i köket. Tyvärr ganska få från styrelsen som               

deltog men det diskuterades under mötet.  

- Årsfesten 

Årsfesten gick mycket bra. Tidtabellen hölls och deltagarna betedde sig bra. Största            

problemet var maten, den kom olägligt och portionerna var små. Buss vidarebefordrar            

kritiken till Bank.  

Oklart varför ESO hade sitt folk på plats då vi hade rätt att låna deras lokal. Det var en                   

del oinbjudna gäster på plats men ingen av dom störde direkt ordningen på festen.              

Festen i sig gick bra men ordnandet av efterfesten har varit bristfällig.  

- Sillisen 

Sillisen gick bra men det hade inte städats efter efterfesten vilket gjorde att det var               

mycket jobb för dom sillisansvariga. Buss kontaktar Ariel Roos, efterfestansvariga,          

om att tavlor och dylikt flyttats men inte satts på sin plats igen.  

 

554§  Tackkväll för funktionärer 

Vi kan ännu använda turen till Sivistysbastun som föreningen fått från HUS. 11.11 bokades              

för funktionärstack. Alla utskott skall bjuda in sina funktionärer. Lindfors gör eventet under             

veckan. 

 

555§  Inbjudan till årsfest av SF i Stockholm 

Statsvetenskapliga fakulteten har bjudit in oss till deras årsfest den 16.11. Wahlgren och             

Mickos är påväg. Buss och Syrjälä är kanske påväg. Wahlgren hör av sig till extraordinära               

funktionärer och frågar intresse för att representera. Ifall det inte finns intresse, kan avecer till               

styrelsemedlemmarna tas med. 

 

556§  Höstmöte 18.11 

Höstmöte hålls måndagen den 18.11 kl.16.00. Lüttge hör sig för med festsalen och klassrum              

för att hålla mötet.  
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Alla styrelsemedlemmar kollar igenom förra årets verksamhetsplan och ser om det är aktuellt             

för utskottets verksamhet. Ändringsförslag görs i annan färg. Lindström och Törnroos fixar            

mötestrakteringen. Backström bakar för mötet.  

 

557§  Utskottsteser 

Programutskottet: Besök till Kiasma hålls på fredag. Evenemanget publiceras idag.  

Internationella utskottet: Exkursion till Åbo hålls på lördag. Syrjälä har gett utisarna ansvar             

för att planera sitt besök någorlunda självständigt. 1.12 eller 8.12 så planerar IU att baka på                

Nypolen. Möjligtvis hålls även en julbasar. 13.12 kollar utisarna på Lucia. 6.11 hålls             

international dinner, evenemanget publiceras idag! Utisfarewell ordnas 16.12. 

Studie- och arbetslivsutskottet: Arbetslivsseminariet hålls nu på onsdag. Två talare har           

avbokat idag men det löser sig ändå. EU-evenemangets Facebook-evenemang publicera i           

veckan.  

Gulnäbbsutskottet: Inget att rapportera. 

Festutskottet: Imorgon hålls planeringsmöte för Harry Potter-sitsen (15.11). 

Årsfestkommittén: Feedback-blanketten ska publiceras.  

Kommunikationsutskottet: Soc&komposten nr.3 publiceras nu i veckan. Utgivningskaffe        

borde hållas nu på torsdag kl. 14.00.  

 

558§     Post 

- Liber 

- Inbjudan till Statsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitets årsfest 

- Inbjudan till Borderlines årsfest 

- Inbjudan till Soc&kom dagen 

 

559§  Övriga ärenden 

- Rektorskaffe 30.10 kl. 08.00 

- Kannunvalajats skidresa som diskuterades förra möte är på gång. Emilia Brusas har            

tagit ansvar för detta. StudOrg har 20 platser för resan.  

- StudOrg har 17 biljetter till Fortes efterfest för Glöggrundan 2019.  
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560§  Infobrev 

- besök till kiasma 

- arbetslivsseminariet  

- international dinner  

- save the date hp-sitsen 

- spex-föreställningarna 

 

561§  Nästa möte  

Nästa möte hålls måndagen 4.11 kl. 8.30. Buss fixar mötesmaten.  

 

562§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 09.48.  
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Benjamin Lindström  Protokolljusterare Sophia Buss 
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