
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 (07/2019) måndagen den 18.02 klockan 16.30 på 
Snellmansgatan 12/ rum 250. 
 
Närvarande: 
 
Laura Törnroos 

Leo Larjanko  

Anna Backström 

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Alma Lüttge 

Benjamin Lindström 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Titus Wahlgren 

Moa Ketonen 

Otto Pettersson, anlände kl. 17.17.  

 

118§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.16.32 av ordförande Mickos 

 

119§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

120§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Moa Ketonen beviljades närvaro- och yttranderätt kl.16.33 

Otto Pettersson beviljades närvaro- och yttranderätt kl.17.17  

 

121§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Anna Backström och Emmy Syrjälä.  
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122§      Godkännande av föredragningslistan 

Godkändes med följande ändring: 125§ ändras till Hustomtedelegationen istället för          

Understödsföreningen.  

 

123§      Anmälningsärenden 

 

11.02, Syfiilis, 11 deltagare  

12.02, Filmkväll, 15 deltagare  

12.02, Manusmöte, 15 deltagare 

13.02, Valentinhockey, 12 StudOrg:are, ca.20 deltagare totalt.  

13.02, Internationella utskottets möte, 8 deltagare 

13.02, KupKom möte, 1 deltagare 

14.02, Vändagskaffe, 42 deltagare 

14.02, Redaktionsmöte, 8 deltagare 

14.02, Valdebattsmöte med SHS och TF, 1 deltagare 

15.02, Motionstimmen, 7 deltagare 

15.02, Skåttissits, 40 deltagare 

15.02, Skåttissits efterfest, 61 deltagare 

18.02, Hustomtedelegationens möte, 10 deltagare 

 

 

124§      Ekonomi 

Lindström och Mickos har ansökt om Tre smeders understödsansökan. Ansökan för Tahlo på             

gång, sista ansökningsdatum 01.03. Offert på kylskåpet dröjer. Peggy Johansson betalar           

tillbaka lånet från USF.  

 

125§ Hustomtedelegationens hälsning  

 

Hustomtedelegationen har haft möte och funderat över sin verksamhet. Wahlgren          

rapporterade att utskottet ska minskas och endast inkludera aktiva medlemmar. Städtalko ska            

ordnas varannan månad och det ska finnas morot för dom som städar, tex. pizza.              
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Hustomtedelegationen ordnas följande tentöl 01.03. I framtiden ordnar delegationen eller          

studie- och arbetslivsutskottet organiserandet av tentölen, beroende på intresse och möjlighet.  

 

126§ Feedback skåttissits och valentinvecka 

 

- Det har kommit bra feedback från skåttissitsen, speciellt maten fick bra feedback. För             

framtiden löns det att sprida på utisarna eftersom de har svårt att hänga med om de                

bara sitter med varandra. Eftersom de var få deltagare blev sittplaceringen lite väl gles.              

Efterfesten för skåttissitsen kom inte upp i StudOrg-gruppen.  

- Programmet under valentinveckan verkar ha varit lyckat och omtyckt.  

 

127§ Representation 

 

Ifall ingen av styrelsen kan delta kan man skicka extraordinär funktionär, men endast i de fall                

där ingen ur styrelsen lyckas delta. Denjah Leinson representerar föreningen på Thorax            

årsfest. Endast styrelsemedlemmar har en årsbudget på 100€/person för att representera på            

årsfester. Om extraordinära representerar betalar StudOrg halva årsfestavgiften. I allmänhet          

kan styrelsen sträva efter att delta i mer sitser och StudOrg evenemang.  

 

128§ Kontakt med vänföreningar 

 

19.02 ordnas middagen med Nypolens styrelser.  

23.02 Lüttge skickar hälsning till Vasa Nation, gärna via någon annan StudOrg:are som är på               

väg på årsfesten kan framföra hälsningen.  

14.03 ordnar TF:s hållbarhetsutskott en sits och StudOrg är bjuden.  

TF ska ordna en sits för StudOrg på våren, Törnroos hör sig för med TF:s sitsvärd. 

Sångledarna för SF-sitsen är på det klara. Anmälningen har öppnat.  

 

129§ Klubbunderstöd 
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Styrelsen har mottagit en ansökan från Ergonautföreningen på 50€ för att påbörja sin             

verksamhet. Efter diskussion hölls en omröstning och Ergonautföreningens ansökan         

godkändes inte.  

 

130§ Utskottsteser 

 
Programutskottet: Fram tills nästa möte har utskottet manusmöte och         

bokklubbsplaneringsmöte. Anmälan för Laskiaisrieha har öppnat men i anmälan ska pulkan           

beskrivas och eftersom planeringen av pulkan inte påbörjats har Larjanko inte anmält StudOrg             

ännu.  

Internationella utskottet: På kommande är evenemang med musik från utbyteselevernas          

hemländer och det ska ordnas speed dating. Även skrinning och barkväll på agendan.  

Studie-och arbetslivsutskottet: Sökes intresserade funktionärer för valdebatten med SHS och          

TF, som ordnas 25.03 kl.16-19.  

Gulnäbbsutskottet: Sammanlagt 19 tutoransökningar har kommit in och Backström och          

Syrjälä förbereder sig för intervjuerna.  

Festutskottet: Utskottsmöte på kommande. Lördagen den 02.03 hålls middag med          

ämnesföreningarna. 22.03 hålls nästa sits. På nypolen ska städschema inrättas och KupKom            

funderar på att införskaffa nya bord och stolar.  

Kommunkationsutskottet: Soc&komposten behöver en ansvarig redaktör, som har juridiskt         

ansvar över tidningen. I samråd med chefredaktör Ketonen valdes Mickos till ansvarig            

redaktör. Det innebär att Mickos kommer att läsa Soc&komposten innan utgivning.  

Årsfestkommittén: Banks offert är ännu i kraft och besked ska ges inom två månader.  

 

131§ Post 

Inbjudan till Hosk årsfest - Törnroos intresserad av att representera 

Inbjudan till Åbo Nations årsfest - Larjanko och Lindfors intresserade av att representera 

Inbjudan till TFs årsfest: Syrjälä, Mickos och Lüttge intresserade av att representera, Lüttge             

ska försöka förhandla sig till tre platser.  

 

132§ Övriga ärenden 
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- Mickos har bett om uppdaterad miljöplan och jämlikhetsplan av respektive          

ansvarspersoner. 

- Mickos ska meddela ämnesföreningarnas styrelser om datum för gemensam middag. 

- Styrelsen uppmuntras uppdatera StudOrgs facebook-grupp mera aktivt. 

- Hemsidan bör korrigeras: det står 2018 istället för 2019 på flera ställen, Wahlgren             

redigerar årsfestens sida. Cissi ska läggas till som vänförening.  

- Ingen styrelsemedlem representerar på Vasa Nations årsfest, försöker se om någon           

annan StudOrg:are kan framföra styrelsens hälsning, annars skickas hälsningen.  

 

133§ Infobrev 

- Följ studorgs fb grupp 

- Bokklubbsmöte  

- Laskiaisrieha, planeringsmöte på kommande  

- Sångbokssponsoreringen  

- SF sitsens anmälan  

  

134§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 25.02 kl 16.30.  

 

135§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.18.02.  

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare  Emmy Syrjälä  Protokolljusterare Anna Backström  
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