
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 (3/2020) måndagen den 20 januari klockan 16.00 

på Snellmansgatan 12. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh, avlägsnade sig 16.43 under 67§ 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

 

54§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.00 av ordförande Backström. 

 

55§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

56§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Oscar Suomela beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.00.  

 

57§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Rapo och Johansson Lundberg. 

 

58§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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59§ Fiilisrundan 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen.  

 

60§ Anmälningsärenden 

15.1, StudOrg idrottar, 12 deltagare 

16.1, Motionstimmen, 3 deltagare 

17.1, Programutskottets möte, 7 deltagare 

17.1, Presidiemöte, 5 deltagare 

17.1, International dinner, 30 deltagare 

20.1, Festutskottets möte, 18 deltagare 

 

61§ Ekonomi  

Hasselblatt har betalat räkningen för lärkan 2019 och fått räkningen för julfestens 

halarmärken. Hyran för Nylands Nation till Inledande sitsen ska betalas. En ny stämpel har 

införskaffats. Några personer ska ännu betala Internationella sitsen. Ekonomin är stabil.  

  

62§ Genomgång av styrelsens gemensamma riktlinjer  

Styrelsens gemensamma riktlinjer gicks igenom på möte måndagen 13.1 och är följande:  

Möten 

- Viktigt att alla strävar till att vara i tid till mötena. Om någon är sen ska den diska 

efter mötet, om ingen är försenad är det den som hämtat mötesmat som diskar 

- Backström för ordet, med handuppräckning ges ordet vidare för att få så effektiva 

möten som möjligt 

- Alla skall respektera varandra och vad man har att säga 

Representation på våra egna program  

- Alla ska sträva till att delta på så många evenemang som möjligt.  

- Styrelsen ska vara tillgänglig för alla föreningsmedlemmar och inte utstråla ”hybris”. 

Styrelsen ska också respektera regler, ta ansvar, håll ögonen öppna och våga reagera 

vid behov.  

- Styrelsen strävar till att inte skicka meddelanden i vanliga chatten efter klockan 22.00 

på kvällen för att respektera varandras privatliv. En kris- och kaos gruppchatt finns 
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där man oberoende av tidpunkt på dygnet får skicka meddelanden om det gäller 

någonting som är akut. Under större evenemang ska det skapas en chatt med de som 

ordnar och arbetar under kvällen samt de styrelsemedlemmar som är på plats för att 

lätt kunna hålla kontakt med varandra.  

- Övrigt: Styrelsens medlemmar läser den information som t.ex. ordförande ger ut. Alla 

ansvarar över att de har koll på viktiga datum. 

 

63§ Feedback International sits 

Överlag väldigt bra feedback från International sits. Utisarna tyckte om sitsen och kände sig 

inkluderade. Alla hjälptes åt och uppgifterna var bra uppdelade så evenemanget och 

städningen efteråt gick smidigt.  

 

64§ Presidiemötet 17.1 

Publicering av bilder 

Publicering av bilder från StudOrg evenemang kommer i framtiden att laddas upp i olika 

mappar på ett nytt google drive konto. Ett nytt konto har skapats i syfte att enbart ladda upp 

bilder, på så sätt kan även de som fotograferar få tillgång till lösenordet. På hemsidan ska det 

skapas en rubrik “bildgalleri” dit länken till de olika google drive mapparna publiceras enligt 

evenemang. De nya bilderna prioriteras att laddas upp först. Efter det laddas de gamla 

bilderna upp i mån av möjlighet.  

 

Skåttissits på Nypolen 29.1  

Presidiet håller ett möte före sitsen tillsammans med Beijar och Rapo och förbereder för 

eventuella händelser som kan ske under sitsen och/eller efterfestens gång. Vi kommer under 

hela våren ha extra ögon på oss gällande Nypolen och därför måste vi vara extra försiktiga 

under evenemangen. På de stora evenemangen kan vi eventuellt hyra in en till poke för att 

hålla ordning och reda. Många nya funktionärer inom olika utskott som måste skolas in i 

uppgifterna som hör till och så att de vet vad de ska göra i olika eventuella krissituationer.  

 

65§ Inledande sitsen 31.01 samt festsäkerhet på Nylands Nation 

Vare sig hissen, ismaskinen eller luftcirkulationen fungerar för tillfället på Nylands Nation. 
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De centrala säkerhetsreglerna har Beijar och Rapo gått igenom. Viktigaste gällande 

säkerhetsreglerna och Inledande sitsen är att när folk lämnar festen så går de iväg, och inte 

blir kvar och umgås i trappan eller utanför dörren, för att respektera de andra i byggnaden. 

Poken ska hjälpa och hålla koll att folk inte blir och hänga och föra oljud. För tillfället är det 

76 anmälda till sitsen. Några nakkiturer är ännu inte tagna. Efterfesten är öppen för alla 

studeranden och förhandsanmälda avecer. Beijar ska publicera evenemangets regler på 

förhand i facebook-evenemanget.  

 

66§ Utskottens årskalendrar 

Tills nästa veckas möte ska alla utskott förbereda en preliminär kalender för utskottens datum 

i sin mapp i google drive.  

 

67§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Brädspelskväll ikväll med pizza 

- StudOrg idrottar på onsdag och motionstimmen på torsdag 

- Idrottsansvariga skulle vilja ordna en till gulisidrottar med bastu efteråt 

- Spexfunktionärer skall rekryteras för att hjälpa till med spexet 2020.  

- Valentinhockey med teknologföreningen 13.2 

- Nästa programkväll har konst tema 

Internationella utskottet 

- Ett möte med funktionärerna kommer att hållas inom kort  

Gulnäbbsutskottet 

- Lindh och Johansson Lundberg har haft ett möte tillsammans med Amy Rönnberg och 

Anna Henning. Olika åsikter gällande måndagens program under introveckan har 

kommit upp och skall diskuteras närmare i framtiden.  

- Utskottsmöte tillsammans med internationella utskottet på onsdagen 22.1 kl 16.00 

- Reklam gällande tutoransökan ska publiceras i StudOrg-rummet och på våra sociala 

medier 

- Gulismoj stugan i Stensböle är preliminärt bokat till 26-27.9 

Festutskottet 
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- Rapo har börjat fixa Skåttissitsens halarmärke. 

- Sits med SF-klubben i åbo 13.3. 

- Rapo har tagit kontakt med Teknologföreningens klubbmästare för att bestämma ett 

datum för picknick-sitsen.  

Årsfestkommittén 

- Lindfors har haft möte med andra årsfestmarskalk Nyqvist. De ska kolla på två lokaler 

inom nära framtid. 

- Årsfestkommittén har möte torsdag 30.1 kl. 12.30.  

Kommunikationsutskottet 

- Första möte imorgon, tisdag 21.1 kl. 14. Soc&kompostens första nummer kommer att 

diskuteras.  

- Törnroos håller på att gå igenom bilderna på styrelsen och få dem publicerade på 

hemsidan så fort som möjligt.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Kainulainen har haft ett möte med studieförvaltningen, de är i behov av representanter 

till högskolemässan i Vasa 6.2. Kainulainen kan eventuellt delta.  

- Kainulainen, Studieförvaltningen och en representant från YTHS ska hålla möte 

under våren.  

- Studie- och arbetslivsutskottet har möte tisdag 21.1 kl 16.00 

- Torsdag 23.1 ordnas det en rekryteringsmässa, Contact Forum. Johansson Lundberg, 

Hasselblatt och Kainulainen är påväg.  

  

Lindh avlägsnar sig. 

 

68§ Post 

- Save the date, Thorax årsfest lördag 14 mars.  

- Hälsning från Sydkorea av ordförande Emerita, Viola Mickos 

- Räkning för julfestens halarmärken 

 

69§ Övriga ärenden 

- Samarbetsförslag med HanSe sf. Arcada. De ordnar en konsert i Apollo Live Club där 
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bastupojkarna uppträder 17.3.2020. Styrelsen skulle få 5 fribiljetter till evenemanget 

om vi publicerar evenemaget på våra sociala medier 3 gånger. Detta skulle även vara 

en möjlighet att knyta samarbete gällande andra evenemang i framtiden. De skulle 

t.ex. kunna hjälpa till att promota vårt spex på hösten.  

- Rapo och Beijar vill ordna en ”back to Nypolen” fest då vi igen fått tillträde till                

Nypolen måndagen 10.2 i samarbete med programutskottet. 

- Delegationen deltar på styrelsemöte måndagen 3.2. Alla styrelsemedlemmar skall få          

ett storasyskon från delegationen.  

- Jaakko Kalske har svarat på Backströms mail. Kalske meddelar att natt/kväll/fest           

förbudet gäller från och med kl. 20.00 framåt. StudOrg får redan i Januari använda              

StudOrgs garderob på Nypolen igen. Backström, Lindfors, Rapo och Beijar ska träffa            

Jaakko Kalske under våren.  

- Spexansvariga håller spexmöte torsdagen 30.1 och deltar på styrelsemöte måndagen          

3.2. Torsdag 23.1 ska spexansvariga presenteras på StudOrgs Instagram. 

- Benjamin Lindström presenterar bokslutet på styrelsemöte måndagen den 3.2.  

- Jämlikhetsansvariga Denjah Leinson presenterar jämlikhetsplanen måndagen den 10.2.  

- Backström påminner om att evenemangsanmälningar har en egen mapp i Google           

Driven som heter “Evenemangsanmälningar och medlemsregister”, den skall        

användas.. På styrelsemötet måndagen 3.2 diskuteras GDPR.  

 

70§ Infomail 

- StudOrg idrottar 

- Motionstimmen 

- Inledande sitsen efterfest 

- Representation på mässa i Vasa 

- Internationella utskottet och gulnäbbsutskottets möte och tutoransökan 

 

71§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 27.01 kl.16.00 i StudOrg-rummet.  

Beijar fixar mötesmat.  
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72§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.10 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

Protokolljusterare Elvira Rapo          Protokolljusterare Susanna Johansson Lundberg 
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