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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (29/2019) måndagen den 14.10 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko 

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Ira Niemistö, anlände kl. 08.33. 

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Matilda Lindfors 

Benjamin Lindström  

Sophia Buss 

Alexander Beijar 

Moa Ketonen 

  

506§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.8.31 av ordförande Mickos. 

 

507§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

508§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt  

Moa Ketonen beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 8.31. 

Alexander Beijar beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 8.31. 

 

509§     Val av protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Backström och Lindfors.  
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510§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med följande ändringar: lades till punkt 516§, Årsfest.  

 

511§     Styssefiilis 

Mötesmedlemmarna fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

Ira Niemistö anlände. 

 

512§     Anmälningsärenden 

07.10, Spexövning, 20 deltagare 

08.10, Årsfestkommitténs möte, 14 deltagare 

09.10, StudOrg idrottar, 20 deltagare 

09.10, Möte med spexansvariga, 5 deltagare 

10.10, Motionstimmen, 1 deltagare 

10.10, Music around the world, 24 deltagare 

13.10, Spexövning, 18 deltagare 

 

513§     Ekonomi 

Lindström redogjorde för ekonomin. Gulismoj gick 1620€ på vinst, men alla betalningar har             

inte kommit in ännu. Räkningen för Gulismoj-lokalen i Stensböle och halarna har kommit och              

ska betalas. Faktura för halarspons 2018 har skickats ut. Faktura skickats till högskolan för              

guliskomposten.  

 

514§  Spexet 

Spexansvariga har haft möte med Mickos. Det går bra med spexet. Beijar ska vara i kontakt                

med Lärkan för att få svar på frågor gällande lokalen och tekniken. Det har skickats ut                

inbjudan till vänföreningar och andra studieföreningar samt högskolans ledning och personal.           

Läget är under kontroll.  

 

515§  Soc&Komposten 
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Ketonen rapporterade om läget med komposten. Årsfestbladet har kommit ut och ska            

marknadsföras. Det var deadline för texter till nästa nummer av komposten igår.            

Utgivningskaffe hålls enligt plan 31.10.  

  

516§     Årsfest 

Buss har gjort en tidtabell för årsfestdagen och årsfesten med respektive ansvarspersoner och             

kontaktuppgifter. Mirjam Ekelund och Anna Hellberg är sångledare. Rökningen under          

kvällen diskuterades, i samband med balkongförbudet. System med stämplar och dörransvarig           

vid nedre dörren ska testas på baklängessitsens efterfest. Styrelsen får gärna hjälpa till och              

fylla i listan över ansvarsturer under efterfesten och sillisen. Sittordningen diskuterades,           

önskemål tas i beaktande men kan inte garanteras.  

 

517§  Höstmöte 

Höstmötet hålls 18.11 kl.16. Höstmötets strategier diskuteras i ett senare skede.  

 

518§     Nypolens städschema 

KupKom har diskuterat städningen på Nypolen. Det finns ett nytt system för städningen. Alla              

nationer/föreningar kommer i framtiden ha ett specifikt städansvar som gäller i en månan för              

sånt som inte städas lika noggrant under allmän städning. Listan ska publiceras i             

Facebook-gruppen.  

 

519§  Baklängessitsen 21.10 

Anmälan öppnar idag kl.12.00. Det finns 50 platser + 3 i köket och 3 serverare. Efterfesten                

stänger kl.02.00. 

 

520§  Utskottsteser 

Programutskottet: Besök till teater Viirus har skjutits upp till obekant datum. Horrorjakten            

hålls nu inkommande lördag. Det finns endast 5 kontroller bekräftade, Larjanko skickar ut och              

påminner idag. Lüttge hjälper med kartor. Larjanko funderar på möjligheten att hålla            

obemannande kontroller. Idrottsansvarige Brusas har anmält ett lag till Unisports          
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futsalturnering, ordnas mellan 25.10.2019-31.5.2020, onsdagar kl.10-15 och fredagar        

kl.12-15. 

Internationella utskottet: Det hålls en filmkväll 20.10 i samarbete med Programutskottet.           

Utskottet ordnar exkursion till Åbo den 02.11. Möte ska hållas för att planera exkursionen              

noggrannare.  

Studie- och arbetslivsutskottet: Arbetslivsseminariet börjar falla på plats. Det finns bra           

talare som är påväg. Det har inte kommit in tillräckligt med ansökningar till             

Universitetskollegiet, ansökan går ut idag kl.12.00. Styrelsen försöker hitta en till intresserad.            

11.11 hålls ett “Back to University” evenemang. Mikaela Grönqvist kommer och berättar om             

arbetsmöjligheter inom EU.  

Gulnäbbsutskottet: 20.11 hålls “Hitta din tutor” evenemang, Backström håller på att planera. 

Festutskottet: Harry Potter sits 15.11. Temat är inte hemligt. Sitsen planeras. 

Årsfestkommittén: Evenemang för årsfestveckan publiceras på Facebook inom kort.  

 

521§     Post 

- inbjudan till HUS årsfest 

- Codexpressen  

 

522§  Övriga ärenden 

- Glöggrundan 

Alla ämnesföreningar har anmält intresse för att sälja. StudOrg kommer sälja.           

Törnroos, Backström och Lindström är ansvariga.  

- Collegetröjor 

Mickos behöver hjälp att layouta logon för collegetröjan eftersom tryckfirman hört av            

sig om att formatet inte fungerar. Syrjälä fixar.  

- Besök från Statsvetenskapliga fakulteten i Stockholm  

Efter spexpremiären kunde styrelsen te.x. äta middag med dem. Mickos och Wahlgren            

ansvarar för deras vistelse i första hand men hela styrelsen ska vara mottagande och              

välkomnande.  

 

523§  Infobrev 
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- Påminnelse om stipendierna 

- Lista årsfestveckans evenemang 

- Horrorjakten, anmälan stänger onsdag kl.12.00.  

- Filmkväll 

 

524§  Nästa möte  

Nästa möte hålls måndagen 21.10 kl.08.30.  

Lindfors fixar mötestraktering.  

 

525§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 09.43.  

 

 
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Anna Backström  Protokolljusterare Matilda Lindfors  
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