
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 (28/2020) måndagen den 7 september klockan 

16.15 på Nypolen, Mannerheimvägen 5. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen, avlägsnade sig kl. 16.38 under 531§, anlände kl. 17.34 under 538§ 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren 

Selja Taipale  

Denjah Leinson, avlägsnade sig kl. 17.34 under 538§ 

Viola Mickos, anlände kl. 16.25 under 529§, avlägsnade sig kl. 17.47 under 538§ 

 

523§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.15 av ordförande Backström. 

 

524§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

525§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Selja Taipale och Denjah Leinson beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.15. 

 

526§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Johansson Lundberg och Beijar. 
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527§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 

 

528§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

529§ Anmälningsärenden 

1.9, Möte med tutorerna, 11 deltagare 

2.9, Soc&koms vänners styrelsemöte, 1 deltagare 

2.9, StudOrg idrottar, 11 deltagare 

5.9, Gulissits del 1, 66 deltagare 

5.9, Gulissits del 1 efterfest, 71 deltagare 

6.9, Möte med SNäfs valchef, 2 deltagare  

7.9, ÅFK möte, 2 deltagare  

 

Mickos anländer.   

 

530 § Ekonomi  

Ekonomin är stabil. Hasselblatt påminner alla om att ge kvitton från evenemangen till honom. 

Hasselblatt ska kolla upp USF:s sponsring av kårbanden.  

 

531§ HUS delegationsval 

StudOrg behöver 15 kandidater till HUS delegationsval. Hittills finns det tre kandidater.  

Alla i styrelsen ska fråga minst tio personer ifall de vill ställa upp. Lördagen den 19                

september kl. 18.00 är deadline för eventuella kandidater att anmälan sig. Det finns en lista på                

Drive gällande vem som har frågats och vem som tänker ställa upp. Kainulainen och Törnroos               

ansvarar för marknadsföringen på StudOrgs kanaler. Ifall det inte hittas tillräckligt många            

kandidater ska hela styrelsen ställa upp.  

 

Kainulainen avlägsnar sig.  
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532§ Gulissits 1 feedback 

Feedbacken från gulissitsen har till största del varit mycket positiv. Det enda negativa som var               

återkommande var vädret då det regnade och många blev blöta. Trots regnet och övriga              

omständigheter har gulisarna varit väldigt tacksamma och nöjda med sitsen.  

 

Under nästa gulissits som ordnas på torsdag 10.9 ska hela styrelsen hjälpa till att städa och                

fixa bort allting. Det behövs mera struktur för hur kvällen ser ut, när den slutar och när                 

städningen börjar.  

 

533§ Brytande av StudOrgs restriktioner under gulissitsen 

En situation har uppstått då en studerande deltagit i ett evenemang trots förkylningssymptom.             

Personen i fråga var corona-negativ men ändå förkyld, vilket bryter mot de restriktioner som              

StudOrg infört på grund av coronavirussituationen.  

 

Ifall man bryter mot StudOrgs restriktioner under evenemangen kommer det att leda till             

konsekvenser. Personen i fråga kommer att få en varning och får inte delta i gulisintagningen.  

 

534§ Gulisintagningen 8.9 

Gulisintagningen ordnas på tisdag 8.9. Selja Taipale, chef för gulisintagningen, och Ronja            

Lindh har idag gjort de sista förberedelserna inför evenemanget. Kl. 15.30 ska tutorerna,             

Beijar och Hasselblatt vara på plats vid Soc&kom. Resten av styrelsen far till punkten på               

Tjärholmen med tältet. Kl. 15.45 startar de som ansvarar för en punkt till startpunkten och               

hämtar poängblad, kartor, instruktioner och handdesinfektionsmedel. Kl. 16.00 kommer         

gulisarna på plats och delas in i grupper. Gulisarna delas in i elva lag och de första startar kl.                   

16.30. Alla lag får före starten ett kuvert med karta, instruktioner, ett ägg, halarmärke och en                

start dricka. Målet är Tjärholmen, där det blir prisutdelning och nattmat. Kl. 20.30 får man               

komma i mål men senast 21.30 ska alla vara i mål. Temat på gulisintagningen är festival och                 

alla punkter har olika festival namn. Gulisarna ska inte gå och äta eller dylikt som tar länge tid                  

under intagningen då det förstör tidtabellen.  
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535§ Gulissits-2 10.9 

Nästa gulissits ordnas på torsdag 10.9. Styrelsen ska vara på Nypolen senast kl. 14.30 och               

hjälpa till med förberedelserna innan sitsen. Wahlgren kommer med bil till Nypolen för att              

transportera sakerna till Tjärholmen. Lindh och Backström fungerar som sitsänglar under           

sitsen. Hela styrelsen ska hjälpa till att nattstäda efter sitsen.  

 

536§ StudOrg goes Pride 12.9 

StudOrg goes Pride ordnas på lördag 12.9 i Brunnsparken kl. 13.00, StudOrgs evenemang             

slutar kl. 17.00. Deltagarna får ta med egen filt, mat och dryck till parken.  

 

537§ Michaela von Kügelgen 

StudOrg ska lotta ut Michaela von Kügelgens bok Nationen via våra sociala kanaler. Beijar              

och Törnroos planerar utlottningen. Michaela von Kügelgen kunde ordna ett evenemang           

utomhus tillsammans med Studorg. 

 

538§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- StudOrg idrottar ordnas på onsdag 9.9, denna vecka är det volleyboll.  

- Fotbolls-ÄM, ordnas tisdagen den 29 september då det har fått flest röster på 

Facebook.  

- Rehn ska kolla upp möjligheterna att ordna horrorjakten under hösten.  

Internationella utskottet 

- Det finns inte möjlighet att ordna en utissits den här hösten. Istället kommer utisarna 

att träffas internt hemma hos någon på en liten inofficiell sits.  

Gulnäbbsutskottet 

- Gulisintagning ordnas på tisdag 8.9 och gulissits del 2 ordnas på torsdag 10.9. 

- Sista dagen att beställa halarna är på torsdag 10.9. Lindh ska skicka ut en påminnelse 

på onsdag. 

Festutskottet 

- Inledande sitsen 18.9 inhiberas.  

Årsfestkommittén 
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- Kårbanden har kommit.  

- Presidiet ska hålla ett möte måndagen den 14.9 för att diskutera situationen gällande 

årsfesten 2020.  

Kommunikationsutskottet 

- Inget att rapportera.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- VTM20 hålls 12.11 utan publik på Tankehörnan. Det finns redan talare till 

evenemanget, svenskspråkiga talare söks ännu.  

 

Leinson avlägsnar sig.  

Kainulainen anländer.  

Mickos avlägsnar sig.  

 

539§ Post 

- Codex årsfest 2020 inhiberas och skjuts upp till 2021 

- TF årsfest 2020 inhiberas och skjuts upp till 2021 

- SNÄfs valchef: info om HUS delegationsval för medlemskorporationer 

- Konstsamfundets årsmagasin 

- Codexpressen 4/2020 

- Räkning för gulishalarmärkena 

- Inbjudan till Astras årsmöte på distans söndag 20.9.2020. 

 

540§ Övriga ärenden 

- Lindh bokar Stensböle för Gulismoj veckoslutet 10-11.4. 

- Halarmärkena från halarmärkestävlingen har beställts och borde komma nästa vecka.  

- Wahlgren, Backström, Lindh och Rehn fungerar som medalj-ansvariga inför 

årsfestveckan.  

- Backström påminner utskotten om att marknadsföra evenemangen på Instagram.  

- Det behövs ännu frivilliga studeranden att hjälpa till på högskoledagen. Styrelsen ska 

hjälpa till att hitta personer.  

- Soc&kom dagen ordnas 12.11. Temat är i år distansstudier. StudOrg ska hjälpa att 
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marknadsföra evenemanget.  

- Rapo och Hasselblatt ordnas nästa styrelseinterna program tillsammans med de 

extraordinära funktionärerna.  

 

541§ Infobrev 

- StudOrg goes Pride HUS & StudOrg 

- StudOrg idrottar 

- Gulis idrottar  

- Information om HUS delegationsval  

 

542§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 14.9 kl. 16.15 

Rehn fixar mötesmat.  

 

543§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.12 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström                       Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Alexander Beijar Protokolljusterare Susanna Johansson  

         Lundberg  
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