
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 (12/2020) måndagen den 16 mars klockan 08.30 på 

Snellmansgatan 12. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar, anlände kl. 8.38 under 231§ 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren 

 

225§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.34 av vice ordförande Lindfors. 

 

226§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

227§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

228§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Rapo och Lindh. 

 

229§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes, med förändring. 236§ guliskomposten och 240§ infobrev 
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sattes in.  

 

230§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

231§ Anmälningsärenden 

9.3, Skolbesök på Tölös samskola, 2 deltagare 

9.3, Tutorskifte, 26 deltagare 

10.3, Soc&koms styrelsemöte, 4 deltagare 

11.3, Studie- och arbetslivsutskottets möte, 3 deltagare 

11.3, Besök till Ateneum, 4 deltagare 

11.3, StudOrg idrottar, 8 deltagare 

12.3, Soc&koms vänners styrelsemöte, 1 deltagare 

 

Beijar anländer.  

 

232§ Ekonomi  

Hasselblatt har betalat bort de flesta räkningar. Skjortorna till styrelsen och tutorerna skickas 

direkt till Hasselblatt.  

 

233§ StudOrgs verksamhet under Covid-19 

I dessa tider är det viktigt att verksamheten fortsätter, fastän det inte sker så som vi är vana att                   

det gör. Vi får följa med nyheterna och universitetets information, uppdatera våra medlemmar             

och finnas tillgängliga. Ordförandena för utskotten uppdaterar sina utskott.  

 

234§ Möteskalendarium under Covid-19 

Det är viktigt att styrelsen håller möten, även fastän det känns att det inte finns något specifikt                 

att planera. Möten fortsätter tills vidare som förut, men läget kan redan nästa vecka vara att                

det sker på distans. Tills vidare hålls möten enligt planerad tidtabell.  

 

235§ Halarmärkestävling 
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Kainulainen och Lindfors ansvarar för planerande av halarmärkestävlingen. Tävlingen         

kommer att starta så fort som möjligt så att föreningsmedlemmarna får något annat att tänka               

på dessa tider. Tävlingen avgörs på Valborgsmässoafton.  

 

236§  Guliskomposten 

Lindh har tillsammans med chefredaktören haft möte om guliskomposten. I guliskomposten           

2020 ska alla utskott presenteras, årsfestkommittén presenteras skilt. Internationella tutorerna          

ska presenteras på samma sätt som de nationella tutorerna. Deadline för texterna är 5.4. 

 

237§ Instagram 

Förslag på hur man kan hålla Instagram uppdaterad är veckans gallup på Instagram,             

frågesport och dagliga tips på roliga saker. Halarmärkestävlingen ska även publiceras på            

Instagram och olika throwback från evenemang kan publiceras. Ännu finns det några            

funktionärsposter som ska presenteras.  

 

238§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Det ordnas spex manusmöte 17.3 kl. 16.00.  

Internationella utskottet 

- De flesta utbytesstudenter har valt att åka hem, men några har valt att stanna i 

Finland. 

- International dinner är inhiberad.  

Gulnäbbsutskottet 

- De nationella tutorerna fortsätter att planera och förbereda inför hösten.  

- Lindh ska ännu boka buss till Gulismoj.  

Festutskottet 

- Festutskottet försöker hitta ett nytt datum för att ordna sits med SF.  

Årsfestkommittén 

- StudOrg kommer att få ta över Studera i Helsingfors Instagram under årsfestveckan. 

Kommunikationsutskottet 

- Det är dags för utgivningskaffe för Soc&kompostens första nummer 2020. Törnroos 
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kollar med Weckström om det skulle vara möjligt att ordna en live stream med 

soc&komposten på Instagram så att det kan skötas på distans.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Arbetslivsseminariet är inhiberat och välmående evenemanget likaså.  

239§ Post 

- Soc&kompostens första nummer  

 

240§ Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden. 

 

241§ Infobrev 

- Soc&komposten 

- Riktlinjer gällande Covid-19 

 

242§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 23.3 kl. 08.30 

Törnroos fixar mötesmat.  

 

243§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 9.23 av vice ordförande Lindfors. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Matilda Lindfors                      Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Ronja Lindh         Protokolljusterare Elvira Rapo 
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