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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (15/2019) måndagen den 15.04 klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12/ rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos, anlände kl.16.35 under 274§  

Leo Larjanko  

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Ira Niemistö  

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Benjamin Lindström 

Sophia Buss 

Sara Haapalahti 

Titus Wahlgren 

 

263§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.16.01 av ordförande Mickos 

 

264§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

265§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt  

 

266§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Anna Backström och Sophia Buss 

 

267§      Godkännande av föredragningslistan 

 

 

Adress      E-post Bank Internet 

Snellmansgatan 12      sskh-studorg@helsinki.fi Aktia FI09 4055 1020 2841 25 http://www.studorg.org 

00170 Helsingfors  

http://www.studorg.org/
http://www.studorg.org/


S   T   U   D   O   R   G 
StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. 
 

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.  

 

268§      Styssefiilis 

Vi gick igenom styrelsens drömresemål.  

 

369§      Anmälningsärenden 

09.04, Kommunikationsutskottets möte, 6 deltagare 

10.04, StudOrg idrottar, 14 deltagare 

10.04, StudOrg idrottar pizza och bastu, 12 deltagare 

11.04, KupKom möte, 1 deltagare 

11.04, Motionstimmen, 1 deltagare 

11.04, Presidiebrunch, 5 deltagare 

11.04, Sångbokskommitténs möte, 7 deltagare 

11.04, StudOrg goes studentteatern, 1 deltagare 

12.04, Tradbörs, 2 deltagare  

14.04, Valvaka, 13 deltagare  

 

270§      Ekonomi 

Lindström redogjorde för ekonomin. Sillisbordet är införskaffat och finns att hämta på posten.             

Ett skåp ska införskaffas.  

 

271§      Logo-tävlingen 

Ett (1) bidrag har kommit in. Backström har gjort ett förslag baserat på trycker på halaren. Vi                 

håller tävlingen öppen fortsättningsvis i hopp om flera bidrag. Röstningen om bidrag hålls på              

vappencoccaren.  

 

272§      Städning diverse utrymmen 

Städningen av Nypolen den 13.05. Närmare tidpunkt ska ännu kollas upp.  

Grundstädning av StudOrg rummet organiseras av Hustomedelegationen, förslagsvis veckan         

efter vappen. Styrelsen städar den 02.05 efter vappen.  
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273§   Rektorskaffe 

Rektorskaffe är, baserat på förslag av ledningen, i slutet av maj. Fredagen den 31.05 kl.09.30.               

Backström och Mickos ansvarar för maten. Ledningen bjuds in till StudOrg-rummet.  

 

274§   Sångbokskommitténs möte 

Sångbokskommittén har haft möte. Gulisarna ska få den nya sångboken på hösten. Det strama              

tidsschemat kommer antagligen resultera i att det blir få illustrationer. Den råder fortfarande             

lite problem med ledningen av kommittén. I sångboken ska det finnas “safe-space guidelines”             

liknande vett&etikett beskrivning, festutskottet tar ansvar för det.  

 

275§   Sommarens evenemang 

Alla har ännu inte svara i doodlen för grillfesten och sommarträffen. Alla ska rösta innan               

nästa möte så datum kan bestämmas då. StudOrgs sommarträff ska också börja planeras.             

Denna punkt tas upp igen nästa möte.  

 

276§   Utskottsteser 

 
Programutskottet: Larjanko tackar för all hjälp med StudOrg idrottar special edition och            

valvakan. Vistävlingen inhiberades pga inga anmälda och Studentbladet har informerats.          

Bloddoneringen inhiberades också pga misskommunikation. Larjanko gör ett nytt evenemang.          

Programutskottets frukost ska också ordnas under april/maj. Äggjakten ordnas onsdag 17.04,           

evenemang ska publiceras så snabbt som möjligt. Fotbolls ÄM ska också gärna ordnas i maj               

men blir tajt med tider, en omröstning ska skapas i ämnesföreningarnas facebookgrupp. 

Internationella utskottet: Det ska hållas ett utskottsmöte men det är svårt att hitta datum.              

Utiskomposten ska planeras men det blir snart bråttom. Farewellparty hålls 05.05.  

Studie- och arbetslivsutskottet: Niemistö har satt ut information om Floradagen och ska            

sätta ut information om Öppna universitetets sommarkurser. 

Gulnäbbsutskottet: Backström har skickat epost till ASK eftersom gemensam efterfest          

tidigare ordnats under gulishösten. Backström har bestämt träff med de enskilda tutorparen för             

att diskutera tutorverksamheten 
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Festutskottet: Inte allt för mycket på gång. Gamylsitsen kommer antagligen inte bli av             

eftersom det är så få anmäla. Förslagsvis skulle den kombineras med en sits som Politicus               

ordnar på hösten. Picknicksitsens evenemang ska publiceras.  

Årsfestkommittén: Sponssökningen är i full gång.  

 

277§    Post 

- Ingen post. 

278§   Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden.  

279§   Infobrev 

- StudOrg idrottar 

- Äggjakt  

- Gamylsits 

- Logotävlingen  

 

280§   Nästa möte 

Nästa veckas möte hålls kl.16.00 den 22.04 på Nypolen. Efter mötet hålls styrelsemys.  

Buss fixar mötestraktering.  

 

281§   Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.17.04. 

 
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare  Anna Backström             Protokolljusterare Sophia Buss  
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