
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 (10/2019) måndagen den 11.03 klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 

 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko  

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Benjamin Lindström 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Titus Wahlgren 

Otto Pettersson (anlände kl.16.15 under 178§, avlägsnade sig 16.21 under 179§) 

 

171§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.16.01 av ordförande Mickos 

 

172§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

173§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Otto Pettersson beviljades närvaro-och yttranderätt kl.16.15. 

 

174§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Syrjälä och Backström. 

 

175§      Godkännande av föredragningslistan 
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Föredragningslistan godkändes. 

 

176§      Anmälningsärenden 

04.03, Bullabak inför Laskiaisrieha, 3 deltagare 

05.03, Laskiaisrieha, ca. 40 deltagare 

06.03, Festutskottets möte, 14 deltagare 

06.03, Programutskottets möte för funktionärer, 3 deltagare 

06.03, StudOrg idrottar, 8 deltagare 

07.03, Motionstimmen, 4 deltagare 

08.03, Sits med SF, ca. 60 deltagare  

 

177§      Ekonomi 

Kassan räknad. Ansökan om möbleringsstöd för nytt skåp för rum 250 är inlämnad.             

Räkningar är betalade. Ekonomin är övrigt stabil. Lindström informerade att för årsfester som             

kostar över 50€ betalar StudOrg 50€ av priset. Per styrelsemedlem betalar StudOrg 50€ för              

två årsfester per år.  

 

178§ SF-sits feedback 

Oklar bussanmälan från StudOrgs håll, blandad information på olika platser. Sitsen var lång             

men upplevdes lyckad.  

 

Otto Pettersson anlände.  

 

179§ Ylonz biljettsläpp 20.3 

Larjanko har gjort ett event för Ylonz biljettsläpp, styrelsemedlemmar får gärna bjuda in.             

Biljettsläppet sker i rum 250, anmälan sker via ett googledrive dokument. Det finns en kölista               

som man skriver in namnen i den ordning de börjar köa, enligt den ordningen anmäls lagen                

sen tills platserna är slut. Någon styrelsemedlem ska vara på plats så tidigt som möjligt,               

Larjanko ska ännu ge närmare instruktioner till den som representerar. Kassan ska vara på              

plats kl.10.00 eftersom evenemanget betalas kontant.  
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Otto Pettersson avlägsnade sig  

  

180§ Vårmöte 12.3 

Törnroos, Backström och Mickos fixar mötesmat. Buss och Backström intresserade av att            

räkna röster. Larjanko sitter vid dörren. Lüttge sekreterar. Styrelsemedlemmar på plats           

kl.15.30.  

 

181§ Funktionärsskiftet 

Programutskottet kollar att dess funktionärer är informerade om evenemanget. Festutskottet          

tar hand om maten. Backström och Lindström ansvariga för program.  

 

182§ Styrelseintern 17.3 

Syrjälä och Lüttge ska ännu planera utförligare och skicka ut ett infopaket. Extraordinära             

funktionärer ska bjudas in.  

 

183§ StudOrg klädbeställning och logotävling 

StudOrg ska utreda möjligheterna att ha kläder som medlemmarna kan beställa, te.x.            

munktröjor. Ansvariga för kläder från andra föreningar kan kontaktas för hjälp. Backström            

har ansvaret. 

 

184§ Höstens datum 

Höstens datum för alla utskott ska meddelas till Lindfors omedelbart.  

 

185§ Utskottsteser 

 

Programutskottet: På kommande är biljettsläpp för Ylonz. StudOrg är påväg på Thorax spex             

23.03. 26.03 ordnas syfilis i kombination med utgivningsfest för Soc&komposten. StudOrg           

har ett lag påväg till Valtsikkas innebandyturnering. Bokklubbens verksamhet fungerar väl.  

Internationella utskottet: 13.03 ordnas International Dinner. Senare vårens program har          

planerats. Utiskomposten håller på att göras. Sits med Cissi och Kannunvalajat kanske flyttas             

till hösten.  

 

 

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. 
 

Studie- och arbetslivsutskottet: Työelämävastaavailta på HUS ordnas imorgon.        

valdebattsmöte på onsdag, valdebatten framskrider bra men fotograf fattas ännu. Möte med            

seminarietalarna bokat på torsdag och fredag.  

Gulnäbbsutskottet: Backström ska träffa alla tutorerna för nästa år. Tutorerna får           

information under första tutorträffen om sponsring för halare och instruktionerna är gjorda            

Ska också träffa printhelsinki och planera StudOrg kläder. Instruktioner har skickats ut till             

tutorerna för hur man söker sponsring för halare.  

Festutskottet: På torsdag ordnas sits på Teknologföreningen. Funktionärsmiddag nästa         

måndag 18.03. 007-sits ordnas 22.03. Datum för sitser på våren krockar med annat och det är                

ett problem. 06.04 krockar sits med Nylands Nations årsfest men inte många StudOrgare är              

påväg så det är ett bättre datum för vårsits än på påsken. På påsken kan gamylsitsen hållas.  

Årsfestkommittén: Buss aktiverar facebook-gruppen. Sponsbrevet ska ännu uppdateras med         

Österberg.  

Kommunikationsutskottet: 26.03 utgivningsfest för soc&komposten. Påminnelse om att        

uppdatera facebook-kalendern.  

 

186§ Post 

- Diplom över blodgivning har kommit och finns nu i rum 250.  

- Nylands nations årsfest 06.04, ströplatser öppnar måndag kl.12.00. Törnroos är redan           

anmäld.  

- Statsvett årsfest 30.03. Mickos och Lindström representerar.  

 

187§ Övriga ärenden 

- Den gemensamma Google kalendern ska fyllas i.  

- Rektorskaffe kl. 09.00 onsdagen 13.03. Uppmuntra till att skicka in frågor.  

- Gulisar ska uppmuntras till att delta i StudOrg idrottar för det har varit lågt deltagande,               

till exempel via de gamla tutorerna.  

- Bilder från inledande är på kommande.  

 

188§ Infobrev 

Vårmöte 12.03 
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International Dinner 13.03 

Studierepresenant till alla ämnen.  

Ylonz biljettsläpp 20.03 

007 Sits, 22.03, anmälan öppnar onsdag 

Valdebatt 25.03 

 

 

189§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 18.03 kl.16.00 på Nypolen. 

Mickos hämtar mötesmat.  

 

190§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 16.59. 

 

 

 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare  Emmy Syrjälä Protokolljusterare Anna Backström 

 

 

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/

