
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 (36/2020) måndagen den 26 oktober klockan 16.15 

på Snellmansgatan 12/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 

Titus Wahlgren 

 

651§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.15 av ordförande Backström. 

 

652§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

653§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

654§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Hasselblatt och Lindfors. 

 

655§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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656§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

657§ Anmälningsärenden 

19.10, Baklängessits, 56 deltagare 

20.10, Halarmärkestorg, 66 deltagare 

21.10, Syfiilis och spelkväll, 14 deltagare 

21.10, Möte med SNÄf:s valteam, 2 deltagare 

21.10, Möte med universitetskollegiets studentrepresentanter, 1 deltagare 

21.10, Möte me tutorerna, 10 deltagare 

22.10, Spexmyys, 40 deltagare 

26.10, Möte med studentservicen, 1 deltagare 

 

658§ Ekonomi  

Räkningen för första halarmärkestävlingen har betalats. Hasselblatt har betalat in vinsten från 

halarmärkestorget på StudOrgs konto. Räkningen för medaljerna ska ännu betalas. 

Hasselblatt ska göra klart budgetförslaget för 2021 och presentera det till övriga styrelsen 

före höstmöte.  

 

659§ Feedback av årsfestveckan 

Lindfors och Nyqvist ska under veckan publicera ett feedbackformulär där medlemmarna kan            

ge feedback för årsfestveckan. Överlag var evenemangen populära och lyckade, dock var det             

lite tekniskt strul med att publicera talen på Facebook under fredagen.  

 

660§ Beslutet om fördelningen av föreningslokaler 2020-2023 

Beslutet om fördelningen av föreningslokaler 2020-2023 har fattats. StudOrg får fortsätta           

använda Nypolen enligt samma sätt som tidigare år.  

 

661§ HUS delegationsval 
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Denna vecka börjar röstningen för HUS delegationsval. Under senaste valmöte diskuterades           

det mera ingående hur det ska marknadsföras, Kainulainen har det under kontroll. StudOrgs             

kandidater har publicerats på Instagram och det ska även publiceras på Facebook. Kainulainen             

och Backström ska eventuellt delta i gulisarnas föreläsningar för att informera dem om valet              

och uppmuntra dem att rösta.  

 

662§ Höstmöte 

Höstmöte hålls torsdagen den 26.11 kl 17.00 på distans. Presidie ska hålla ett möte före               

höstmöte för att planera hur det ska ordnas. Styrelsemedlemmarna ska försöka hitta            

efterträdare åt sig och kontakta dem på förhand.  

 

663§ Verksamhets- och budgetplanen 2021 

Möte för att skriva verksamhetsplanen 2021 hålls onsdag 28.10 kl. 16.00. Alla ska läsa 

verksamhetsplanen på förhand och komma med eventuella ändringsförslag.  

 

664§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Idrottsansvariga ska troligtvis ordna en vandring nästa vecka om vädret tillåter.  

Internationella utskottet 

- Johansson Lundberg har haft ett möte tillsammans med gulnäbbsutskottet för att 

planera halarutdelningen.  

Gulnäbbsutskottet 

- Lindh har haft ett möte med tutorerna och ordförande för internationella utskottet, 

Johansson Lundberg, för att planera halarutdelningen. Det blir en kombination av 

hitta min tutor och halarutdelning. Gulisarna kan gör egna lag eller delas in i ett lag. 

Styrelsen ska hjälpa till.  

Festutskottet 

- Alexandra Alasara tilldelades vandringspriset Bragdbägaren.  

- Det ska ordnas livestream där det presenteras olika mat- och dryckrecept.  

Årsfestkommittén 

- Feedbackformulär för årsfestveckan ska skickas ut till medlemmarna.  
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Kommunikationsutskottet 

- Påminnelse om att deadline för alla texter, bilder och dylikt till årsfestbladet är på 

söndag 1.11 kl. 23.59. Chefredaktör Belén Weckström ska ha tillgång till allt material 

på måndag.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Universitetskollegiet kommer att välja nya medlemmar till universitetets styrelse.  

- Kainulainen påminner alla om att rösta i HUS delegationsval.  

  

665§ Post 

- Räkning för första halarmärkestävlingen. 

- Codexpressen 

- Liber 

- Benjamin Pitkänen söker personer till en arbetsgruppm gällande ett 

medborgarinitiativ: lika värnplikt för alla 

- Simon Granroth, folkhälsans Studia Generalia 5 november klockan 18-20.  

- Blodgivning.  

- Påminnelse om att ansökan för att studera utomlands i Asien eller Europa våren 2021 

närmar sig.  

 

666§ Övriga ärenden 

- Det har kommit ett önskemål om att det ska finnas möjligheten att köpa halarmärken 

även på distans för dem som hör till riskgruppen och inte kan komma fysiskt på plats.  

- Årsfesthalarmärkena ska beställas.  

- Sara Haapalahti vann utlottningen av boken Nationen. Törnroos kontaktar Haapalahti 

och Förlaget.  

 

667§ Infobrev 

- Save the date: Höstmöte 

- Feedback: Årsfestveckan 

- Rösta i HUS delegationval 

- Beställ hem ett årsfestblad 
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- VTM20  

- Blodgivning 

- Ansökningar om att studera i Asien eller i Europa vårterminen 2021 

 

668§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 2.11 kl. 16.15. 

 

669§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.15 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström                        Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Matilda Lindfors         Protokolljusterare Lucas Hasselblatt 
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