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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (24/2019) måndagen den 15.09 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko  

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Emmy Syrjälä 

Ira Niemistö, anlände kl.8.35.  

Viola Mickos 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Benjamin Lindström  

Jesper Laitinen, anlände kl.09.38, avlägsnade sig 9.50.  

 

422§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 8.31 av ordförande Mickos. 

 

423§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

424§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Jesper Laitinen beviljades närvaro- och yttranderätt kl.09.38. 

 

425§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Syrjälä och Törnroos.  

 

426§     Godkännande av föredragningslistan 
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Föredragningslistan godkändes.  

 

427§     Styssefiilis 

Styrelsen fick redogöra för sitt humör för dagen.  

 

Ira Niemistö anlände 

 

428§     Anmälningsärenden 

09.09, Programutskottets möte, 5 deltagare 

09.09, Spexets bootcamp, 42 deltagare 

10.09, Gulisintagning, 105 deltagare 

11.09, StudOrg idrottar, 7 deltagare 

11.09, KupKom möte, 1 deltagare 

12.09, Motionstimmen, 2 deltagare 

13.09, The Play That Goes Wrong, 27 deltagare 

14.09, The Play That Goes Wrong, 12 deltagare 

15.09, Spexövning, 23 deltagare 

 

429§     Ekonomi 

Lindström har fått kvitton för utgifterna för gulisintagningen. Gulisintagningen gick i princip            

på noll. Räkningen för sångboken har kommit in och ska betalas. Ersättningen för punkter på               

gulisintagningen diskuterades, då de olika punkterna kostat varierande mycket. Styrelsen kom           

fram till att vi meddelar åt kontrollanterna att StudOrg retroaktivt kan kompensera ifall någon              

punkt kostat väldigt mycket och beroende på utgifterna bestämmer styrelsen ifall en större             

kompensation delas ut.  

 

430§  Feedback gulisintagningen 

Feedbacken var mycket positiv och styrelsen är nöjd med intagningen som helhet. Stort tack              

till Katarina Heikkinen som ordnat. Backström ser till att Heikkinen får ta del av feedbacken               

också.  

 

 

 

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. 
 

431§     Kommande sitser 

På grund av händelserna under gulisfesten så har HUS utfärdat ett två veckor långt              

nattanvändningsförbud till Nypolen samt ett villkorligt portförbud som gäller fram tills           

årsskiftet. Föreningen har informerats om omständigheterna. På grund av detta så hölls            

gulisintagningens efterfest på innergården och kommande sitser påverkas på följande vis; 

- Internationella sitsen 

- Internationella sitsen har avbokats som resultat av portförbudet. Istället för sits            

ordnas en middag den 20.09 i lärarnas kafferum vid Soc&kom för utisarna, tutorerna             

och en del styrelsemedlemmar, då sitstraditionerna gås igenom. Syrjälä, Backström,          

Larjanko, Lindström och Törnroos deltar från styrelsen.  

- Inledande sitsen 

- Inledande sitsen hålls nu 27.09, anmälan öppnar på fredag kl.12.00. Det krockar             

tyvärr med HUS gulisäventyr, vilket är synd men inte gick på något annat sätt nu. Det                

hålls öppen efterfest med dubbla balkongturer. Beteendet hos deltagarna övervakas          

strängt så det villkorliga portförbudet respekteras. En ny dörrvakt jobbar på inledande.  

432§  Horrorjakten 

- Horrorjakten ska planeras ännu. Larjanko ska hitta ett team för planeringen av            

horrorjakten, teamet ska vara sammanställt tills nästa vecka.  

433§     Rektorskaffe 

- Förslag på datum till rektorskaffe diskuterades. Mickos föreslår morgonmöte, 08.10          

eller 09.10.  

434§     Utskottsteser 

Programutskottet: På onsdag hålls Gulis idrottar, Brusas har ordnat. Alla är varmt välkomna.             

Vi spelar brännboll och efter det chillar vi i Majstrandens klubbrum/ bastu. Motionstimmen             

har nu repeterande evenemang på Facebook, Larjanko ska se hur det fungerar. Det har              

blandats med datum för Nypolen och två datum för spexövningen har inte bokning. Larjanko              

kollar ifall spexarna klarar sig med lilla salen, om inte det fungerar så ska det checkas med                 

Mathias Björklund, förvaltningschefen, ifall dom kan vara i festsalen.  

Internationella utskottet: Hanken ordnar en utiscruise och en funktionär har varit intresserad            

av att få med Soc&koms utisar dit, men det är ännu oklart. Syrjälä har försökt kartlägga vilka                 

funktionärer som är aktiva och ordna ett hållbart belöningssystem.  
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Studie- och arbetslivsutskottet: Niemistö har stött på problem med arbetslivsseminariet          

eftersom festsalen är bokad tills 17.00 den 30.10. Förslagsvis hålls seminariet från kl.17.00             

framåt. StudOrg deltar på ett hörn i Valtiotieteilijöiden työelämämessut som anordnas av            

Kannunvalajat 14.11. Oklart om vi tar en större roll. Niemistö ber om hjälp av              

ämnesföreningarnas studieansvariga.  

Gulnäbbsutskottet: Många stora evenemang är nu avklarade. GulisMoj är på kommande och            

det ska hållas ett möte inför det.  

Festutskottet: Lindfors var på KupKom möte. Ytterdörren diskuterades och det rådde           

oklarheter kring vem som har ansvar för dörren. Mickos ska leta upp dokument som redogör               

för det. Funktionärsmiddagen krockar med inledande nu så det måste hittas nytt datum för det.  

Årsfestkommittén: Buss har skickat personliga påminnelser om sponssökningen. Som det ser           

ut är priset för menyn 100€ per person. För att få ner priset till en skälig summa är det, som                    

tidigare diskuterat, möjligt att StudOrg betalar en del ur egen kassa. Mötet diskuterade hur              

mycket StudOrg kan gå på minus. Ett sponssökningsevenemang ska ordnas så snabbt som             

möjligt. Alla från styrelsen ska söka spons. Mickos tar kontakt med ESO om att få lov att                 

använda deras sida av vån 4, Nya Studenthuset, under efterfesten.  

 

Jesper Laitinen anlände 

 

Kommunikationsutskottet: Utskottsmöte hålls imorgon, första numret av Soc&komposten        

ska planeras och gulisarna informeras om vad arbetet med tidningen utgör.  

 

 

435§  Post 

- Räkning för sångböckerna  

 

436§  Övriga ärenden 

- Styrelseinternt ordnas imorgon 18.00 hos Larjanko.  

- Kräftis med USF och Delegationen på torsdag. 

 

Jesper Laitinen avlägsnade sig 
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437§  Infobrev 

- Gulis idrottar 

- Anmälan till inledande  

- Kommunikationsutskottets möte 

- Årsfestkommitténs möte 

  

438§  Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 23.09 kl. 8.30. 

Niemistö fixar mötestraktering.  

 

439§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 09.53.  

 

 
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Laura Törnroos            Protokolljusterare Emmy Syrjälä 
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