
S   T   U   D   O   R   G 
Protokoll fört vid Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (8/2021) måndagen den 1 mars klockan 16.15 via 

Zoom. 

 

Närvarande 

Julia Rehn  
Jessika Berglund 
Daniela Holmberg 
Selja Taipale 
Moa Aulanko 
Alexandra Cederberg 
Sara Björklund 
Elin Nyqvist 
Kenny Mäkikara 
Lucas Hasselblatt 
Laura Törnroos 
 
 
 

140§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.16.16  av ordförande Rehn.  

 

141§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

142§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 
 
 
143§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Aulanko och Björklund. 

 

144§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med följande förändring: Gemensamt program med 

SF-klubben i Åbo lades till som punkt 153§. 

 

145§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 
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146§ Anmälningsärenden 

- 24.2, StudOrgs vårmöte, 22 deltagare 

- 25.2, SNÄfs vårmöte, 2 deltagare 

- 25.2 VTM infotillfälle, 2 deltagare 

- 26.2,  Möte med TF om gemensamt gulisevenemang på hösten, 1 deltagare 

- 26.2, StudOrgs Pubquiz, 32 deltagare 

- 27.2, Vasa Nations årsfest, 2 deltagare 

- 1.3, möte med Soc&koms studentservice, 1 deltagare 

 

147§ Ekonomi  

Ekonomin är stabil. Holmberg fick en räkning för Soc&komposten och Årsfestkomposten för 

året 2020. 

 

148§ Feedback 

- StudOrgs Pub Quiz 26.2: Feedbacken visade att det var trevligt med annat program än              

sits och själva quizen och upplägget av den var bra gjort. Det enda negativa              

feedbacken var att det uppkom problem med tekniken och att man kunde ytterligare             

göra frågor på engelska. 

 

149§ Vårens möteskalendarium 

Styrelsen bestämde att styrelsemöten på våren hålls på måndagar klockan 17 fram till den              

24.5. Mötet som skulle hållas den 5.4 flyttas till den 6.4 klockan 17 på grund av helgdagen                 

annandag påsk. 

 

 

150§ HUS rekommendationer och riktlinjer gällande covid-19 

Restriktionerna fortsätter i varje fall till slutet av mars. Därmed kan inte StudOrg hålla fysiska               

evenemang tills dess. 

 

151§  Presentationer på Instagram 
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Ett inlägg med bilder av de nyvalda extraordinära funktionärerna och kuratorn ska läggas upp              

på instagram den 1.3. Senare kommer även miljö- och jämlikhetsansvariga och           

Soc&kompostens redaktion presenteras på Instagram och StudOrgs andra sociala medier. 

 

152§ Stegmätaren 

Stegmätaren är avslutad. Rehn väntar på några av deltagarnas stegrapporter och på svaret av              

Nylands Nation hur halarmärkena ska utdelas till medlemmarna. 

 

153§ Gemensamt program med SF-klubben i Åbo 

I mitten av mars brukar det ordnas en SF-sits och i år är det SF:s tur att ordna sitsen. StudOrg                    

blev kontaktad av SF:s värdinna över hur det gemensamma programmet kunde ordnas.            

Nyqvist och Taipale föreslår att ordna en virtuell beerpongturnering och FU kontaktar SF:s             

värdinna angående detta. 

 

154§ Utskottsteser 

 

Programutskottet 

- Taipale ska börja marknadsföra bloddoneringskampanjen. Taipale tänker att målet för 

kampanjen kunde vara att få ihop 50 doneringar i StudOrgs namn innan sommaren. 

- Taipale och Cederberg börjat planera “Music around the world”-evenemanget. 

Internationella utskottet 

- Taipale och Cederberg börjat planera “Music around the world”-evenemanget. 

Gulnäbbsutskottet 

- Aulanko väntar fortfarande på svar angående tutorrekryteringen. 

- Aulanko fortsätter planeringen med TF:s phuxmästare. Datumet planeras vara den 

9.10. Idéer till evenemanget är för tillfället beerpongturnering med blandade lag eller 

grillkväll, bastu och efterfest beroende på situationen med covid-19. 

Festutskottet 

- Nyqvist och Björklund ska skicka Plantagen-presentkort till vinnarna av StudOrgs 

Pub Quiz. 

Årsfestkommittén 
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- Hasselblatt och Lindh kommer att hålla ett sponssökningsmöte 12.3 på Zoom. 

Kommunikationsutskottet 

- Inget att rapportera.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Mäkikara fortsätter att planera VTM-mässan. 

- Möte med YKA hålls på onsdagen den 3.3. 

- Mäkikara ska hålla ett möte med SAU:s funktionärer den 9.3. 

  

155§ Post 

- Hälsning av SF-klubbens styrelse 2021. 

- Hälsning av Svenska Handelshögskolans Studentkårs styrelse 2021. 

- Räkning av KMP-group angående Soc&komposten och Årsfestkomposten 2020. 

- Medborgarbladet. 

- Hjälpens värld. 

- Föreningsbulletinen. 

- Kontakttagande av en anonym studerande angående kursers tenter och föreläsningar 

på helger och stora arbetsmängder. Detta tas upp med högskolans ledning på 

rektorskaffet. 

 

156§ Övriga ärenden 

- Rektorskaffet planeras till den 15.3. Detta fastställs senare. 

 

157§ Infobrev 

- Frågor inför rektorskaffet 

- Vårmötet: de nyvalda extraordinära funktionärerna och kuratorn presenteras 

 

158§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 8.3 kl. 17.00 via Zoom. 

 

159§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.17.01 av ordförande Rehn. 
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_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Julia Rehn Mötessekreterare Jessika Berglund 

 

 

_________________________________   __________________________________ 

Protokolljusterare Moa Aulanko  Protokolljusterare Sara Björklund 
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