
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 (5/2020) måndagen den 3 februari klockan 17.00 på 

Snellmansgatan 12. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Benjamin Lindström 

Sara Björklund, avlägsnade sig kl. 17.53 under 104§ 

Linnéa Lang 

Titus Wahlgren 

Kia Ahlfors, avlägsnade sig kl. 17.41 under 103§ 

Sophia Buss, avlägsnade sig kl. 17.59 under 104§ 

Leo Larjanko, anlände kl. 17.01 under 97§ 

Annica Tallqvist, anlände kl.  17.09 under 100§, avlägsnade sig kl. 18.02 under 105§ 

 

93§ Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17.00 av ordförande Backström. 

 

94§ Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

95§ Beviljande av närvaro- och yttranderätt 
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Benjamin Lindström beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.00 

Sara Björklund beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.00 

Linnéa Lang beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.00 

 

96§ Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Lindh och Rehn. 

 

97§ Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 

 

Larjanko anlände.  

 

98§ Fiilisrundan  

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen.  

 

99§ Anmälningsärenden 

29.1, StudOrg idrottar, 8 deltagare 

30.1, Motionstimmen, 6 deltagare 

30.1, Årsfestkomitténs möte, 15 deltagare 

30.1, Spex möte, 9 deltagare 

31.1, Möte med HUS ordförande, 1 deltagare  

31.1, Inledande sitsen, 73 deltagare 

31.1, Inledande sitsens efterfest, 140 deltagare 

3.2, Möte med studieförvaltningen, 4 deltagare 

 

100§ Ekonomi  

- På grund av administrativa svårigheter med Aktia har hyran för Nylands Nation            

betalats från Hasselblatts konto. Hasselblatt har fått andra räkningen för          

Käärmeenpesä, lokalen för julfesten 2019.  

- StudOrg har möjlighet att ansöka om möbleringsstöd, vad det ska gå till ska ännu              

diskuteras. 
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- Problemen med Aktia går framåt. Hasselblatt ska få ny bankkoder.  

 

Tallqvist anlände. 

 

101§ Delegationens hälsning 

- Delegationens medlemmar presenterades. 

- Delegationen fungerar som de äldres råd med vilka man får hjälp av och kan bolla 

idéer. 

- Alla styrelsemedlemmar kommer att få ett storasyskon för verksamhetsåret 2020. 

Syskonen fungerar som extra stöd för styrelsemedlemmarna under året. Delegationen 

meddelar senare gällande storasyskonen. 

 

102§ Spexets hälsning 

- Första spexmötet hölls torsdagen den 30.1. På mötet började spexet 2020 att planeras.             

Lokaler har börjat bokas, stipendium söks och manuset har börjat skrivas.  

- Det planeras att rekrytera funktionärer till spexteamet för tyngre uppgifter.  

- En facebook grupp ska skapas för de intresserade och ett internt program för de spex               

intresserade planeras. 

 

103§ Feedback av inledande sitsen 

Det har kommit återkommande kommentarer gällande en viss grupp av sitsdeltagare som 

under de senaste sitserna fört mycket oljud, inte respekterat andra deltagare och utåt gett ett 

intryck av att de är överlägsna. Ett annat problem som har kommenterats är att samma regler 

borde gälla alla. Efterfesten, maten och änglabanden har fått bra feedback. Styrelsen har 

också fått bra feedback då de tagit hand om deltagarna som behövt hjälp. 

I framtiden ska det skrivas ut i evenemanget noggrannare om avecer är välkomna eller inte.  

Det har inte kommit några utomstående klagomål överhuvudtaget vilket är tacksamt.  

Det fördes en diskussion gällande om man ska få önska sitt sällskap eller inte på sitserna i 

framtiden.  

 

Ahlfors avlägsnade sig. 
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104§ Back to Nypolen 10.2 

Programutskottet och festutskottet ordnar tillsammans evenemanget Back to Nypolen 

måndagen den 10.2 kl. 18.30-23.00. Inget inträde för deltagarna. Pingisbollar och koppar som 

kan tvättas ska införskaffas.  

 

Björklund avlägsnade sig.  

Buss avlägsnade sig. 

 

105§ Godkännande av bokslutet 2019 

Lindström redogjorde för bokslutet för verksamhetsåret 2019. Bokslutet godkändes.  

 

Tallqvist avlägsnade sig.  

 

106§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Denna vecka är det på StudOrg idrottar brännboll med bastuchill och våfflor i 

Majstranden efteråt.  

- Besök till kiasma på fredagen den 7.2. Rehn har inte möjlighet att delta men det ska 

skickas ut information om att det är gratis inträde.  

- Back to Nypolen måndagen den 10.2. 

- Valentinhockey torsdagen den 13.2 i Otnäs med bastu efteråt. Om det inte hinner bli 

is tills dess spelas det fotboll istället.  

- Rehn har införskaffat mera muggar till StudOrg-rummet. 

- Pulkan till fastlagstisdagen är under planering. 

Internationella utskottet 

- Johansson Lundberg kommer ha ett möte i februari för att planera Utismoj och 

international dinner.  

Gulnäbbsutskottet 

- Tutorrekryteringen är ännu igång, sista ansökningsdagen är söndagen den 9.2 och 

intervjuerna är fredagen den 14.2. 
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Festutskottet 

- Halarmärken till skåttissitsen är beställda.  

- Rapo har varit i kontakt med TF:s klubbmästare gällande datum för picknicksitsen. 

Ett datum, torsdagen den 7.5 har föreslagits och preliminärt bokats. 

- Festutskottet har många funktionärer men ändå fylls inte alla nakkin. Rapo och Beijar 

ska ta tag i problemet. 

- Måndagen den 10.2 back to Nypolen.  

- fredagen den 7.2 ska alla saker som hör hemma i StudOrgs garderob på Nypolen föras 

tillbaka. Beijar hyr en paketbil.  

Årsfestkommittén 

- Årsfestkommittén har börjat söka spons.  

- Kårband ska införskaffas.  

 

Kommunikationsutskottet 

- Weckström har ansökt om stipendium för Soc&komposten.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Projektet arbetslivsseminarium 2020 framskrider med jämn takt och hittills är det tre 

talare på kommande.  

- Linkedin workshop har ett preliminärt datum, måndagen den 6.4. För tillfället är 

planen att det ordnas Tankehörnan men det ska försöka flyttas till Soc&kom. 

Workshopen har ett begränsat antal deltagarplatser på 25.  

  

107§ Post 

- Inbjudan: Välkommen på gratis Skumpa och Teater! 12.2 kl. 17.45. Sista           

anmälningsdagen är fredagen den 7.2 kl. 16.00.  

- Inbjudan till kårspexet 22.2 kl. 16.00.  

- Inbjudan till Vasa nations 112:e årsfest lördagen den 29 februari. Sista           

anmälningsdagen är 11 februari.  

- Inbjudan till HoSK r.f. 64:e årsfest 14 mars. Anmälan öppnar 24 februari. Törnroos             

visar intresse att representera. 

- Helsingfors universitets tidningar.  
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108§ Övriga ärenden 

- Chill med Politicus tisdagen den 18.2 på kvällen.  

- Ämnesföreningarnas middag måndagen den 30.3 på Nypolen.  

- Ett datum ska bestämmas då HUS arkivansvariga ska komma och arkivera materialet i             

StudOrg-rummet. 

 

109§ Infobrev 

- StudOrg idrottar och bastuchill med våfflor 

- Besök till Kiasma 

- Back to Nypolen 10.2 

- Save the date: Valentinhockey med TF i Otnäs 

- Tutoransökan 

 

110§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 10.2 kl. 16.00 på Nypolen, Mannerheimvägen 5A. 

Lindh fixar mötesmat.  

 

111§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.59 av ordförande Backström. 
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_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Ronja Lindh           Protokolljusterare Julia Rehn 
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