
 

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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (6/2021) måndagen den 15 februari klockan 16.15 

via Zoom. 

 

Närvarande 

Julia Rehn  
Jessika Berglund 
Daniela Holmberg 
Selja Taipale 
Moa Aulanko 
Alexandra Cederberg 
Elin Nyqvist 
Kenny Mäkikara 
Sara Björklund 
Lucas Hasselblatt 
Titus Wahlgren 
Alexander Beijar 
 
 

104§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.17 av ordförande Rehn.  

 

105§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

106§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

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

Till protokolljusterare valdes Cederberg och Mäkikara. 

 

108§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 

 

109§     Fiilisrunda 

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

- 9.2, HUS studieutskottets möte, 2 deltagare 

- 10.2, Valentinhockey med TF, 11 deltagare 

- 12.2, Drinkskola och vändagsmys, 6 deltagare 

- 15.2, Möte med Soc&koms studentservice, 1 deltagare 

 

111§ Ekonomi  

Ekonomin är stabil.  

 

112§ Feedback 

- Valentinhockey med TF den 10.2 gick mycket bra. Feedbacken från vänföreningen TF            

var också mycket bra och evenemanget var lyckat. 

- PU&FU: Drinkskola + vändagsmys den 12.2 gick bra även om det inte kom lika              

många deltagare som arrangörerna hade hoppats på. 

 

113§ Miljöplanen 2021 

Miljöansvariga Beijar presenterade miljöplanen för året 2021 för styrelsen. Styrelsen          

godkände miljöplanen med några förändringar. 

 

114§ Vårmötet 24.2 

Vårmötet hålls den 24.2 kl.17. Uppgifterna som styrelsemedlemmarna har under vårmötet           

bestäms som följande: Wahlgren fungerar som ordförande, Rehn fungerar som viceordförande           

och Berglund fungerar som sekreterare för vårmötet, Holmberg och Nyqvist fungerar som            

rösträknare och protokolljusterare och Taipale och Hasselblatt fungerar som chatt-ansvariga.          

Cederberg och Björklund fungerar som ansvariga för att sekretera när medlemmar anländer            

och avlägsnar sig. 

 

115§ Rektorskaffe 

Årets första rektorskaffe är på kommande och Rehn ska föreslå datum till högskolans ledning              

angående det. 
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116§ Utskottsteser  

 

Programutskottet 

- Spex Q&A ska hållas den 18.2. Taipale ska marknadsföra om evenemanget i 

gulisgruppen på Facebook. 

Internationella utskottet 

- Cederberg ska hålla ett möte med tutorerna om frågan ifall de ska hålla evenemang på 

närtiden på grund av situationen med covid-19 -viruset. 

Gulnäbbsutskottet 

- Tutoransökan stängdes den 13.2. Aulanko ska kontakta högskolan gällande vem som 

från deras sida är ansvariga för tutorrekryteringen. 

- Aulanko ska ha ett möte med Teknologföreningens gulnäbbsutskottets ordförande och 

planera gemensamt program för båda föreningarnas gulisar. 

Festutskottet 

- Björklund och Nyqvist tänker inte ordna den inplanerade “skåttissitsen” eftersom 

StudOrg nyligen hade en virtuell sits. De planerar att ordna en quiz den 26.2 istället 

för sitsen. 

Årsfestkommittén 

- Inget att rapportera. 

Kommunikationsutskottet 

- Inget att rapportera. 

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Mäkikara har inte fått svar av SHS ifall vi får använda deras festsal inför valdebatten. 

Han väntar fortfarande på svaret. 

- Majoriteten av alumnerna som Mäkikara kontaktat inför arbetslivsseminariet är på 

kommande till evenemanget. 

- Mäkikara ska ansöka om stöd från YKA. 

  

117§ Post 

- Inbjudan till SNÄf:s vårmöte. Rehn deltar på vårmötet. 
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- SHS årsfestinbjudan. 

 

118§ Övriga ärenden 

- Björklund har blivit kontaktad av föreningsmedlemmen Linnea Lang som har en           

okänd nyckel som möjligen kan tillhöra något av StudOrg-rummets skåp. Nyckeln           

återlämnas till styrelsen. 

- Jämlikhetsansvariga presenterar jämlikhetsplanen på nästa veckas styrelsemöte. 

 

119§ Infobrev 

- Vårmötet 24.2 
- Spex Q&A 18.2 
- Inskrivningstillfällen till Nylands Nation 
- VTM infotillfälle 25.2 
- Enkät om språklig identitet 

 

120§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 22.2 kl. 16.15 via Zoom. 

 

121§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.21 av ordförande Rehn. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Julia Rehn Mötessekreterare Jessika Berglund 

 

 

_________________________________   __________________________________ 

Protokolljusterare Alexandra Cederberg  Protokolljusterare Kenny Mäkikara 
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