
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 (10/2020) måndagen den 9 mars klockan 16.00 på 

Mannerheimvägen 5. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen, anlände kl. 16.16 under 200§ 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren  

 

193§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.04 av ordförande Backström. 

 

194§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

195§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

196§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Beijar och Rapo. 

 

197§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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198§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

199§ Anmälningsärenden 

2.3, Spex manusmöte, 7 deltagare  

2.3, KupKom möte, 1 deltagare 

3.3, Middag med Nypolens styrelser, 19 deltagare 

4.3, StudOrg idrottar, 12 deltagare 

4.3, StudOrg idrottar – yoga, 4 deltagare 

4.3, Möte med nämnd för samhällskontakter, 1 deltagare 

5.3, Spex manusmöte, 7 deltagare 

5.3, Möte med universitetskollegiets studentrepresentanter, 1 deltagare 

5.3, Universitetkollegiets vårseminarium, 2 deltagare 

7.3, Kannunvalajats innebandyturnering, 6 deltagare 

 

200§ Ekonomi  

- Skåttissitsens halarmärken är betalda och Tre Smeders ansökan ska ännu lämnas in.  

- De som ska representera på årsfester ska diskutera årsfestgåvans pris på förhand med             

Hasselblatt.  

- Lindh har hittat ett boende i Stockholm, inför SF vårbalen, för två nätter där alla skulle                

rymmas i samma boende.  

 

Kainulainen anländer.  

 

201§ Datum för workshop  

Datum för workshop förblir det samma som planerat 18.3. Planeringen sker i            

StudOrg-rummet samtidigt som köande till Ylonz biljetterna.  

 

202§ Ny e-postlista 

Wahlgren har skapat en ny e-postlista som genast tas i bruk. Den gamla e-postlistan används               

fyra veckor framåt och medlemmarna uppmanas att prenumerera på den nya e-postlistan.            
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Inför hösten ska det sättas till en punkt i medlemsformulär att man godkänner att man sätts till                 

i e-postlistan automatiskt.  

 

203§ Kalendermöte  

KupKom har kalendermöte i mars. Alla som önskar boka datum för hösten på Nypolen ska               

skicka en lista på datum åt Beijar senast söndag 15.3. 

 

204§ Ylonz biljettsläpp 18.3  

Rehn fungerar som kontaktperson för Ylonz biljettsläpp. Biljettsläppet ska marknadsföras via           

Facebook, Instagram och infobrev.  

 

205§ Show Night 23.3  

För tillfället är det enbart två stycken uppträdanden anmälda till Show Night. Show Night              

inhiberas därför och istället kommer det att ordnas turnering i strategispel med kopp och              

karaoke.  

 

206§ Internt program tillsammans med extraordinära funktionärer  

Rapo och Hasselblatt ordnar nästa interna program tillsammans med extraordinära          

funktionärerna.  

 

207§ Första maj 

- Ett funktionärsmärke ska planeras och beställas till Valborgsmässoafton som delas ut           

till funktionärer. Det ska även ordnas en tävling på Valborgsmässoafton där man ska             

designa ett halarmärke för StudOrg. Kainulainen och Lindfors ansvarar över tävlingen.  

 

208§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Besök till Ateneum på onsdag 11.3. Gemensam start från Soc&kom kl. 15.00. 

- StudOrg idrottar på onsdag och motionstimmen på torsdag. 

- Show Night inhiberas, istället ordnas karaoke och turnering i strategispel med kopp. 

Internationella utskottet 
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- International dinner måndagen den 16.3 på Nypolen. Alla som deltar ska hämta någon 

maträtt som representerar ens hemland.  

- Johansson Lundberg har träffat de internationella tutorerna. 

Gulnäbbsutskottet 

- Lindh har träffat nationella tutorerna. Högskolan ska återkomma gällande 

sponsoreringen för tutor skjortorna.  

- Under sitsen med SF har tutorerna tagit nakkiturer för att öva inför hösten. 

Styrelsemedlemmarna kan hålla koll på att allting löper som det ska.  

Festutskottet 

- Sits med SF på fredag, 13.3.  

- Picknick sitsen med TF blir onsdag 6.5.  

- Stora salen och lilla salen på Nypolen är bokad för vårsitsen onsdag 15.4.  

Årsfestkommittén 

- Årsfestkommittén ordnar sponsmöte på torsdag 19.3 kl 12-14. 

Kommunikationsutskottet 

- Backström ska läsa igenom Soc&komposten. 

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Preliminärt möte med utskottet på onsdag kl. 16.00 i StudOrg-rummet.  

- Det ska skapas en grupp med lärare och studerande för att utveckla Soc&koms 

Instagram  

- Grillfesten på Soc&kom med alumner. Målet är att åtminstone tio studenter är på 

plats.  

  

209§ Post 

- Inbjudan till Thorax halarsits. Det finns 30 platser åt StudOrg. Evenemanget måste 

marknadsföras åt föreningsmedlemmarna.  

- Inbjudan till Lyrans 74:e årsfest 21 mars. Beijar representerar StudOrg.  

- Inbjudan till Bootcamp 24 mars kl. 8-10 på Minervatorget, Brobergsterrassen 5 A. 

Det ordnas en Bootcamp för tvåspråkigheten för Unis personal och de vill höra hur 

studenter upplever att det tvåspråkiga och svenska förverkligas. De önskar att en eller 

två från StudOrg skulle delta. Det gäller att vara med och delta i diskussioner i mindre 
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grupper. Deadline att anmäla Studorg är 9.3. Backström och Hasselblatt deltar.  

- Albert Ulenius, Codex rättshjälpsansvariga, meddelar att rättshjälpen inte enbart riktar 

sig till enskilda studerande utan även föreningar får vända sig till Codex rättshjälp i 

egenskap av förening om det uppstår juridiska frågeställningar som rör 

föreningsverksamheten.  

- Liber 

- Codexpressen 

 

210§ Övriga ärenden 

- Nationella tutorerna har Instagram dag på onsdag, 11.3. Internationella tutorerna har 

Instagram dag på torsdag, 12.3.  

- Backström påminner om rektorskaffe tisdag 17.3 kl. 9.00. 

- Kårband har beställts. Räkningen skickas direkt till USF. 

- Storstädning av Nypolen tisdag 11.3 från kl. 12-18.  

 

211§ Infobrev 

- Frågeformuläret inför rektorskaffe  

- StudOrg och SF sitsens efterfest 

- Besök till Ateneum 

- International dinner 

- Show Night inhiberad, annat evenemang istället 

- Thorax halarsits 

 

212§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 16.3 kl. 8.30 

Kainulainen fixar mötesmat.  

 

213§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.18 av ordförande Backström. 
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_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Elvira Rapo           Protokolljusterare Alexander Beijar 
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