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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (35/2019) måndagen den 18.11 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko 

Alma Lüttge 

Ira Niemistö 

Anna Backström 

Viola Mickos 

Matilda Lindfors 

Benjamin Lindström  

Sophia Buss 

Titus Wahlgren 

 

608§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.30 av ordförande Mickos. 

 

609§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

610§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt  

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

611§     Val av protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Buss och Lindström.  

 

612§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 
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613§     Styssefiilis 

Styrelsen fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

614§     Anmälningsärenden 

11.11.19, EU-evenemang, 12 deltagare 

12.11.19, Redaktionsmöte XXX 

13.11.19, StudOrg idrottar, inhiberad 

14.11.19, Motionstimmen, 4 deltagare 

14.11.19, Soc&kom-dagen, 20 deltagare 

15.11.19, Harry Potter-sits, 89 deltagare 

16.11.19, SF i Stockholms årsfest, 3 deltagare 

16.11.19, Octavias årsfest, 2 deltagare  

 

615§     Ekonomi 

Lindström redogjorde för ekonomin. Halarsponsorer från 2018 har alla betalat, förutom           

Talentia, men det är på väg. Inkomster från Harry Potter-sitsen i fredags ska räknas.              

Lindström väntar ännu på räkningen från Lärkan. Ekonomin är i övrigt stabil. Lindström ska              

kontakta de som fick stipendier på årsfesten för att ordna med utbetalning av stipendier.  

 

616§  Feedback från HP-sitsen 

Vissa oroligheter med deltagare som inte följde instruktionerna. Serveringen gick mycket           

smidigt tack vare de många serverarna. Samarbetet med skolan gick bra. Feedbackblanketten            

mailas ut idag. 

 

617§  Höstmöte 2019 

Lindström och Mickos handlar mat. Larjanko är dörransvarig. Wahlgren föreslås som           

mötesordförande. Styrelsen diskuterade det att alla ska få muntur på höstmötet och att vi              

uppmuntrar till konstruktiv diskussion. Det tycks finnas kandidater till varje post. Niemistö            

och Buss föreslås som rösträknare samt protokolljusterare. 

 

 

 

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. 
 

618§  Förvaringsutrymmen  

Mickos har diskuterat med förvaltningschefen Mathias Björklund angående förvaring av          

saker. Björklund menade att små saker får förvaras i Soc&kom i förvaringsförråd i första              

våningen. Spexkulisserna och större rekvisita kan tillfälligt placeras i korridoren i Soc&kom            

under trappan utanför rum 250. Sakerna som står i korridoren kan stå kvar, enligt Björklund. 

  

619§  Rekrytering av studentrepresentanter 

- Soc&koms styrelse (Ansökningstid 27.11-4.12) (3+3) 

- Studentmedlem för Helsingfors universitetets kommitté för hållbarhet och ansvar 

- Studentrepresentant till universitetets utbildningsråd 

- Svenska verksamhetsnämnden (2+2) 

 

Mickos informerade om de olika ansökningarna listade ovan. Niemistö letar efter kandidater            

som skulle kunna ställa upp som representant. Styrelsen får gärna överväga att ställa upp              

själva.  

 

620§  Politicus gamylsits 23.11 

StudOrgs styrelse hjälper Politicus på gamylsitsen 23.11. StudOrg ansvarar för baren och            

städningen av baren. Lindström har informerat de ansvariga om kassasystemet för kvällen.  

 

621§  Utskottsteser 

Programutskottet: Frukost i StudOrg-rummet ska ordnas om ett par veckor. Ett till            

museumsbesök är på kommande.  

Internationella utskottet: 

Studie- och arbetslivsutskottet: Hurri SoPo-möte ska hållas.  

Gulnäbbsutskottet: Hitta din tutor ordnas på onsdag. Allt är på klart för det, internationella              

tutorernas punkt ska ännu diskuterat lite. 

Festutskottet: Feedbackblankett ska skickas ut.  

Årsfestkommittén: Buss har fått bilderna från årsfesten och ska ännu kolla igenom dem och              

ladda upp dem på Flickr. 
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622§     Post 

Cissi har årsfest 30.11. Larjanko kanske på väg. Kollar med Syrjälä 

Historicus julfest, Lüttge informerar föreningen 

 

623§  Övriga ärenden 

- inga uppdateringar på Collegetröjan  

- Städning av StudOrg-rummet hålls 10.12. Wahlgren informerar föreningen och         

Hustomtedelegationen.  

- Buss sätter upp en doodle för att hitta gemensam tid för styrelsens julmys.  

- Potentiella datum för styrelseskifte diskuterades. 

 

624§  Infobrev 

- StudOrg idrottar  

- Olika ansökningar + länken 

- Save the date städning av StudOrg-rummet 

- Save the date julfesten  

 

625§  Nästa möte  

Nästa möte hålls måndagen 25.11. kl.08.30. Nya styrelsen deltar också.  

Törnroos ordnar mötestraktering. 

 

626§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 09.33.  

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Benjamin Lindström        Protokolljusterare  Sophia Buss 
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