
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 (27/2020) måndagen den 31 augusti klockan 16.15 

på Nypolen, Mannerheimvägen 5. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren 

Denjah Leinson anlände: 16.23, avlägsnade sig 18.08 

Viola Mickos anlände: 17.48, avlägsnade sig 18.08 

 

503§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.20 av ordförande Backström. 

 

504§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

505§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Leinson beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.23. 

 

506§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Rehn och Lindh. 

 

507§   Godkännande av föredragningslistan 
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Föredragningslistan godkändes, med förändring, tillägg av 515§ Gulis Idrottar och 516§ 

StudOrg goes pride.  

 

508§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

509§ Anmälningsärenden 

24.8, Tutor och styrelse chill, 26 deltagare 

25.8, AfterSchool i tutorgrupperna, 117 deltagare 

25.8, Introduktionsbrunch inför studentrepresentantvalet, 1 deltagare 

26.8, Gulisolympiad, 99 deltagare 

27.8, Picnic och halarbeställning, 98 deltagare 

28.8, Gulisfest, 84 deltagare 

28.8, Gulisfest efterfest, 110 deltagare 

31.8, Planering av Gulisintagningen, 4 deltagare 

 

510§ Ekonomi  

Hasselblatt ska överföra deltagaravgiften från hans konto till StudOrgs konto från 

gulisevenemangen. Det finns en övre gräns till hur mycket pengar får överföras via 

mobilepay, andra alternativ måste hittas. Kommer att komma räkningar om 

halarmärkesbeställningar. Räkningar ska betalas.  

 

511§ Introveckans feedback 

- Svaren som kommit in via feedback-blanketten har till största del varit väldigt positiv.             

Informationen innan introveckan verkar vara det mest bristfälliga, men under          

introveckan har informationen fungerat bättre.  

- AfterSchool evenemanget har fått väldigt positiv feedback. Önskning på andra lekar           

än bara “namn- och lära känna varandra lekar”.  

- Gulisolympiaden har också fått mycket bra feedback och programmet ansågs passa           

alla. Det har dock kommit in ett svar om att olympiaden var uttröttande och rörig, det                

önskades mera tid för att sitta och tala med varandra.  
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- Picnic och halarbeställningen har fått bra feedback, men ett önskemål på roligare            

picnic mat har skickats in.  

- Även Gulisfesten har fått positiv feedback. Men på grund av att det ordnades utomhus              

ansågs bristen av toaletter vara problematisk.  

- Tutorerna, styrelsen och Gulnäbbsutskotetts ordförande har också fått mycket positiv          

feedback. 

- Utbytesstuderanden har känt sig välkomnade och trivdes bra på introveckans          

evenemang. 

- Introveckan var överlag mycket lyckad. 

 

512§ Gulissits 

Första gulissitsen ordnas på lördag 5.9 utomhus på Tjärholmen. Mickos, Lindström och            

Suomela ansvarar för maten tillsammans med spexet. Antalet deltagare på sitserna kommer            

vara max 40 personer. Betalningen av sitsen kommer ske via Mobilepay till Hasselblatt.             

Förslag att sitsdeltagarna skulle ta med sig en egen kopp, naturvänligt och mer stabilt.              

Sitserna kommer börja cirka klockan 18.00, coccaren 17.30. Anmälningen till sitserna           

kommer ske via samma länk. Efterfest kommer att ordnas och slutar 23.00. 

 

513§ Gulisintagningen 

Gulisintagningen ordnas på tisdag 8.9. Rehn fungerar som styrelsens ansvarsperson och           

Beijar, Rapo och Lindfors hjälper till. StudOrg kommer att ha en sorts frågesport om styrelsen               

på Tjärholmen. 

 

514§ StudOrgs Instagram 

Törnroos har gjort mallar som ska användas i Instagram inlägg. Planeringsruppen för            

StudOrgs instagram ska fortsätta. Presentationer av utskott och funktionärer varje tisdag.  

 

515§ Gulis Idrottar 

Unisport har begränsat deltagarna till 25 personer inomhus. Gulis idrottar hade tänkt ordnas 

9.9 i Gumtäkt men kommer att flyttas en vecka senare till 16.9 och hålls utomhus. 

Elefantfotboll föreslogs som aktivitet.  

 

 

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. 
 

 

516§ StudOrg goes Pride 

Pride-paraden kommer att ordnas 12.9 virtuellt och ska firas på eget håll. Leinson funderar på 

att hålla ett StudOrg goes pride- evenemang utomhus som skulle uppmuntra att komma med 

och fira pride. Leinson tar reda på HUS-rekommendationer angående pride. Ett 

planeringsteam för pride införs, Leinson, Rehn, Hasselblatt och Rapo deltar i gruppen. 

 

517§  Utskottsteser 

Programutskottet 

- StudOrg idrottar har badminton 2.9. Rehn gör alternativ för datum när 

fotbollsturneringen mellan ämnesföreningarna hålls. Det fördes en diskussion 

gällande att införa en anmälningsblankett för deltagarna i StudOrg idrotta, idén 

slopades. 

Internationella utskottet 

- Internationella tutorerna och utbytesstuderanden kommer att ha chill i egen grupp 

under chill i tutorgrupperna 2.9. 

Gulnäbbsutskottet 

- 2.9 Chill i tutorgrupperna, en del av tutorerna känner sig snuviga så det måste kollas 

om chillkvällen kan hållas. Klädkoden är halare med styrelseskjortor. 

Festutskottet 

- Sitser beroende på hur gulissitserna går, problem med att det blir snabbt mörkt ute. 

- Funktionärspicknick istället för funktionärssits som tack till funktionärerna. Frågan 

om tutorerna borde bjudas in på funktionärssits togs upp på bordet. 

- Institutet för Hälsa- och välfärd har publicerat en app som heter Coronablinker, 

StudOrg kommer att rekommendera appen till deltagare av StudOrgs kommande 

evenemang. 

Årsfestkommittén 

- Kårbandens band har kommit, medaljerna kommer att beställas inom snart framtid. 

- Förslag att bara StudOrgs- medlemmar får delta på årsfesten, om den kan ordnas. 

Kommunikationsutskottet 

- Inget att rapportera. 
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Studie- och arbetslivsutskottet 

- Inget att rapportera. 

 

518§ Post 

- Ingen post. 

 

519§ Övriga ärenden 

- Vinnande bidraget i halarmärkestävlingen har beställts. 

 

520§ Infobrev 

- StudOrg idrottar 

- Gulissits efterfest 

- HUS delegationsval 

 

521§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 7.9 kl. 16.15 på Nypolen. 

Rapo fixar mötesmat.  

 

522§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.18.09 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Matilda Lindfors 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Lindh  Protokolljusterare Rehn 
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