
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 (7/2020) måndagen den 17 februari klockan 16.00 

på Nypolen, Mannerheimvägen 5. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Sara Haapalahti  

Titus Wahlgren 

 

131§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.02 av ordförande Backström. 

 

132§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

133§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Sara Haapalahti beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.02. 

 

134§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Rapo och Kainulainen. 

 

135§   Godkännande av föredragningslistan 
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Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 

 

136§ Fiilisrundan 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen.  

 

137§ Anmälningsärenden 

10.2, Back to Nypolen, 35 deltagare  

11.2, VTM20 infotillfälle, 1 deltagare 

12.2, Studentledarseminarium, 1 deltagare 

12.2, Möte med HUS föreningssakkunnige, 4 deltagare 

12.2, Inbjudan till Svenska Teatern, 3 deltagare 

12.2, StudOrg idrottar, inhiberad 

13.2, Valentinhockey med TF, 22 deltagare 

14.2, Vändagskaffe i StudOrg-rummet, 33 deltagare 

14.2, Politicus årsfest, 2 deltagare 

17.2, Möte med studieförvaltningen, 1 deltagare 

 

138§ Ekonomi  

Problemen med Aktia borde klarna under den här veckan. Kontraktet ska ännu undertecknas.  

 

139§ USF:s hälsning 

USF:s nya ordförande Sara Haapalahti presenterade USF och deras verksamhet.  

 

140§   Feedback: back to Nyppe 

Back to Nypolen har fått bra feedback. Deltagarna gillade konceptet med evenemanget.  

 

141§   Utskottsfilmer 

Inför hösten ska utskottsfilmer göras för att rekrytera nya funktionärer. Utskotten får gärna             

tillsammans med funktionärerna planera filmandet men eftersom alla utskott är olika blir även             

den “röda tråden” annorlunda för varje utskottsfilm. Det ska även samlas in material till en               
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StudOrg film som ska visa under introveckan. Ett workshop tillfälle ska ordnas för att planera               

videorna.  

 

142§ Fastlagstisdag 25.2 

Styrelsen ska vara på plats i skolan kl. 10.00 på fastlagstisdagen den 25.2. Evenemanget              

börjar kl. 11.00 och tävlingen börjar kl. 14.00. Det ska tas med varm dryck och bullar till                 

pulkabacken. Kl. 19.00 ska StudOrg-rummet vara tomt för att undvika oreda.  

 

143§ Vårmöte 26.2 

Verksamhetsgranskarna har godkänt verksamhetsberättelsen. Balansräkningen och 

resultatredovisningen stämmer inte överens. Benjamin Lindström ska tillsammans med Peggy 

Johansson se över var felet är.  

Wahlgren drar vårmötet. Beijar ansvarar för drickbart till vårmöte. Rapo, Backström, 

Lindfors och Lindh ansvarar för ätbart till vårmöte.  

 

144§ Skåttissitsen 29.2 

Anmälan har öppnat, den är ännu inte full och om den inte blir full öppnar sitsen för avecer. 

Halarmärken till sitsen kommer den här veckan. Det ska skapas ett roterande system för 

sitsänglarna. Under skåttissitsen är det Lindh och Lindfors som är sitsänglar.  

 

145§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Ikväll är det konstkväll på Nypolen 

- På StudOrg idrottar är det innebandy 

- Pulkan till fastlagstisdagen ska börja byggas på fredagen den 21.2.  

- Måndagen den 24.2 ordnas det bullbak inför fastlagstisdagen och syfiilis inför 

skåttissitsen 

- Shownight är under planering. Rehn kollar om det finns intresse för det.  

Internationella utskottet 

- Johansson Lundberg har planerat en resa till Himos tillsammans med 

ämnesföreningen Borderline. 
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- Johansson Lundberg ska ha ett möte nästa vecka för att planera international dinner 

och music around the world. 

- Det föreslås att det skulle vara fyra internationella tutorer 

Gulnäbbsutskottet 

- Tutorerna för 2020 har valts. 

- Det har uppstått konflikter gällande datumet för tutorutbildningen. Lindh, Johansson 

Lundberg och Wahlgren ska kolla upp hur det kan lösas. 

- Tutorskifte planeras att hållas endera 9.3. 

- Lindh och Backström ska kolla upp YKA ansökan för halarsponsorering. 

Festutskottet 

- Festutskottet ordnar ett möte måndagen den 24.2 för att lära in nya funktionärer.  

- Rapo har kontakt med SF:s sitsvärd. Evenemanget till SF sitsen ska komma upp inom 

snar framtid. 

- Första mötet för KupKoms styrelse 2020 hålls idag, måndagen den 17.2.  

- Rapo och Rehn ska kolla upp nya eventuella datum för funktionärsmiddagen.  

Årsfestkommittén 

- Lindfors fortsätter att kolla på lokaler för årsfesten.  

- Ett sponsormöte ska hållas inom snar framtid 

Kommunikationsutskottet 

- Weckström har fått en offert för tryckning av komposten. 20 nummer av 

Soc&komposten skulle printas professionellt.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Tentarkivet ska förnyas. Kainulainen ska skriva ett inlägg i Facebookgruppen hur det 

fungerar.  

- Kainulainen går varannan vecka på ett möte med studieförvaltningen. Man kan på 

förhand skicka åt honom om man har några frågor man vill ha svar på eller ärenden 

man vill att tas upp. Kainulainen deltar nästa gång på mötet om två veckor. 

  

146§ Post 

- Inbjudan till Didactas årsfest 27 mars. Johansson Lundberg representerar. 

- Kallelse till SNÄfs vårmöte 27.2 kl. 18. 
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- Inbjudan till Thorax årsfest 14 mars. Rehn och Johansson Lundberg representerar.  

- Codex styrelsepresentation 

- Reklam för Thorax spex 

- Inbjudan till Nylands Nations årsfest 4 april. De reserveras inga platser för de som              

representeras.  

- Åbo Nations tidning.  

- Inbjudan till Åbo Nations årsfest 21 mars.  

- Inbjudan till TF:s årsfest 21 mars. Det finns fyra platser reserverade för            

representerare. Eftersom det är många intresserade av att representera kommer          

platserna att lottas ut.  

 

147§ Övriga ärenden 

- Belén Weckström deltar på möte 24.2.  

- Denjah Leinson har Instagram-dag tisdagen den 18.2. 

- Presidiet och festutskottet har möte på fredagen 21.2. Presidiet och festutskottet           

diskuterar evenemangsreglerna och arbetssätt under evenemang, främst de evenemang         

som är på Nypolen. 

- På nästa möte ska Nypolens och Nya studenthusets regler gås igenom.  

- Lindh ska skapa en omröstning för val av färg till styrelsens skjortor.  

- E-post listan fungerar ännu inte korrekt och alla föreningsmedlemmar, som borde           

vara, är inte med på den. Backström ska träffa förvaltningschefen nästa vecka för att              

diskutera problemet och försöka hitta en lösning.  

- Wahlgren har gjort en preliminär skiss av hur kuratorskedjan ska se ut. 

- Chill med Politicus tisdagen den 18.2 kl. 18.00 framåt.  

 

148§ Infobrev 

- StudOrg idrottar och motionstimmen 

- Skåttissitsen 

- Bullabak och syfiilis 24.2 

- Fastlagstisdag 

- Festutskottets möte och utbildning 
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- Ärenden till studieförvaltningen 

 

149§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 24.2 kl.16.00 på Nypolen 

Hasselblatt fixar mötesmat.  

 

150§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.30 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Elvira Rapo          Protokolljusterare Tuukka Kainulainen 
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