
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 (35/2020) måndagen den 19 oktober klockan 14.00 

via Zoom. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren 

 

633§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 14.00 av ordförande Backström. 

 

634§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

635§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

636§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Lindh och Beijar. 

 

637§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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638§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

639§ Anmälningsärenden 

12.10, Pub Quiz, 33 deltagare 

13.10, USF-möte, 1 deltagare 

13.10, CCO-möte, 8 deltagare 

13.10, Möte med fakultetens ordförande, 1 deltagare 

14.10, Festutskottets möte, 8 deltagare 

14.10, Möte med SNÄf:s valteam, 2 deltagare  

14.10, Redaktionsmöte, 15 deltagare 

15.10, Tentöl, 29 deltagare 

 

 

640§ Ekonomi  

Hasselblatt har betalat kuratorskedjan och räkningen för guliskomposten.  

 

641§ Feedback 

StudOrgs Pub Quiz 12.10 har endast fått bra feedback via enkäten som skickades ut. Tekniken               

fungerade bra och likaså samarbetet mellan de som ansvarade för evenemanget. 

 

Tentölen 15.10 var ett lyckat och avslappnat evenemang. Det ska i framtiden ordnas tentöl för               

hela föreningen.  

 

642§ StudOrgs baklängessits 19.10 

Allt är under kontroll gällande sitsen. Deltagarkvoten är fylld och information gällande sitsen             

har skickats ut till alla deltagare.  

 

643§ HUS delegationsval 
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Kainulainen redogjorde för vad som är okej och vad som inte är okej gällande marknadsföring               

av HUS delegationsval. Medlemskorporationer får, enligt HUS regler, till exempel inte dela            

snäfpropaganda på sin förenings sociala kanaler men det är okej att dela på ens egna sociala                

kanaler. Det får inte heller ske någon kampanjering på helsinki majordomo-listor. Valet ska             

marknadsföras mera nästa vecka då årsfestveckan är förbi.  

 

644§ Verksamhetsplanen 2021 

Möte gällande verksamhetsplanen 2021 hålls 28.10 kl. 16.00. Vid behov kan det ordnas ett till               

möte gällande verksamhetsplanen. Backström påminner alla styrelsemedlemmar om att på          

förhand läsa planen och skriva ner egna kommentarer eller direkt kommentera i dokumentet.             

De som inte kan delta i mötet ska på förhand läsa och kommenterar direkt i dokumentet.  

 

645§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Idrottsansvariga håller på att planera en skogsvandring.  

Internationella utskottet 

- Johansson Lundberg planerar att åka till Lappland med utisarna och internationella 

tutorerna.  

Gulnäbbsutskottet 

- Halarna är beställda och påväg. Gulnäbbsutskottet ska ha halarutdelning tillsammans 

med internationella utskottet när halarna har kommit.  

Festutskottet 

- Baklängessits på distans ikväll, 19.10. 

- Rapo har fört bragdbägaren för att få nya ägarens namn inristat.  

Årsfestkommittén 

- Lindfors redogjorde för årsfestveckans program.  

- Vinnaren av utlottningen av Nationen publiceras på tisdag, 20.10.  

- Röstningen för halarmärkestävlingen publiceras på onsdag, 21.10. 

Kommunikationsutskottet 

- Det ska skickas ut ett formulär där medlemmarna kan beställa hem årsfestbladet.  

Studie- och arbetslivsutskottet 
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- Kainulainen har möte med VTM20 ikväll, 19.10. Där planeras evenemangets program 

och marknadsföring. 

- Kainulainen påminner alla om att skicka in tenter till tentarkivet.  

  

646§ Post 

- Lyrans 75-årsjubileum skjuts upp till våren 2022.  

- GLOBSOL 28.11.2020. Afrikapolitik, klimat och migration i Sverige, Finland och 

EU. 

- Arvid Mörne-tävlingen 2021.  

 

647§ Övriga ärenden 

- Backström påminner om rektorskaffe imorgon, tisdag 20.10 kl. 9.00 via Zoom. 

- Nypolen: Delegater från Viks föreningar hade överklagat beslutet gällande utrymmena          

i nya studenthuset och ville att ärendet behandlas på nytt så att HUS styrelse inte               

skulle få ta beslutet. De hade överklagat ekonomidirektionens beslut om          

lokalfördelningen som gjordes i slutet av våren då det beslutades att Viks föreningar             

inte har ett utrymme i Nya studenthuset. Delegaterna hade då bett om att man skulle ta                

bort HUS styrelses makt att bestämma i sådana ärenden. De presenterade sitt förslag             

på delegationsmöte och ifall majoriteten av deltagarna under mötet godkänner          

förslaget då skulle ärendet ha behandlats i delegationen i stället för att styrelsen skulle              

behandla det, vilket skulle ha lätt till att ekonomidirektionens beslut om           

lokalfördelningen skulle slopas. På mötet röstades det som tur att styrelsen, inte            

delegationen, fattar beslut angående lokalfördelningen. Vilket betyder att Nypolen är          

tryggat tre år framåt. 

 

648§ Infobrev 

- Årsfestveckan 

Halarmärkestorg 

Syfiilis och spelkväll 

Spexmyys 

Årsfesttal 
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Sillis 

- Beställ hem ett årsfestblad 

- Presentation av HUS delegationsvalskandidater  

- Rösta i HUS delegationsval 

- Utlottning av Nationen 

- Tentarkivet 

 

649§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 26.10 kl. 16.15. 

 

650§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 15.18 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström                       Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Ronja Lindh          Protokolljusterare Alexander Beijar 
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