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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (36/2019) måndagen den 25.11 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko 

Emmy Syrjälä 

Alma Lüttge 

Ira Niemistö 

Anna Backström 

Viola Mickos 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Titus Wahlgren 

Julia Rehn  

Ronja Lindh 

Lucas Hasselblatt 

Tuukka Kainulainen  

Elvira Rapo  

Susanna Johansson Lundberg 

 

627§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.31 av ordförande Mickos. 

 

628§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

629§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt  

Ronja Lindh beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.32.  
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Lucas Hasselblatt beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.32.  

Tuukka Kainulainen beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.32.  

Elvira Rapo beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.32.  

Susanna Johansson Lundberg beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.32. 

Julia Rehn beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.32.  

 

630§     Val av protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Lindfors och Backström.  

 

631§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  

 

632§     Styssefiilis 

Mötesmedlemmarna fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

633§     Anmälningsärenden 

18.11, StudOrgs höstmöte, 68 deltagare 

19.11, KupKom möte, 1 deltagare 

20.11, StudOrg idrottar, 6 deltagare 

20.11, Hitta din tutor, 68 deltagare 

21.11, Motionstimmen, 5 deltagare 

 

634§     Ekonomi 

I Lindströms frånvaro redogjorde Mickos för ekonomin. Första räkningen för julfestens lokal            

har kommit. Årsfeststipendierna är utbetalade.  

 

635§  Styrelseskifte 2019 och testamenten 

Styrelseskiftet bokades till 28-29.12. Styrelseskiftet hålls i Sibbo hos ordförande Mickos.           

Styrelsen ska färdigställa sina testamenten tills 13.12. Testamenten ska skickas till Backström            

och Mickos.  
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636§  Julfest med USF 

Julfest med USF bokades till 16.12. Vi håller julfesten i lärarnas kafferum. Wahlgren bokar              

utrymmet.  

 

637§  Rektorskaffe 4/2019 

Det sista rektorskaffe ska ordnas. Nästa årets styrelse deltar också i mån av möjlighet.              

Rektorskaffe bokas till 17.12 kl. 09.00. Lüttge och Törnroos fixar frukosten. Mickos bokar             

lärarnas kafferum.  

 

638§  Studenternas fackeltåg 6.12 

StudOrg är anmält till studenternas fackeltåg, som hålls 6.12. Wahlgren bär fanan och             

rekryterar själv två fanväktare. Innan ordnas glöggbjudning i StudOrg-rummet, varifrån vi           

gemensamt beger oss mot Sandudds begravningsplan.  

 

639§  Utskottsteser 

Programutskottet: Idag ordnas syfiilis i StudOrg-rummet. Larjanko ordnar med lite smått           

och gott. StudOrg idrottar och motionstimmen hålls som vanligt. Gratis museumsdag på            

fredag. StudOrg ordnar inte gemensamt besök men Larjanko informerar föreningen om att det             

är gratis och hoppas uppmuntra deltagande. Nästa veckas StudOrg idrottar ordnas Yoga, vi             

gör reklam om det på instagram. Julglögg ska ordnas, Larjanko hör sig för med rektorn för att                 

bestämma ett datum.  

Internationella utskottet: Nytt datum för Utis farewell är 11.12. Syrjälä bokar utrymme vid             

Majstranden. Tyvärr måste man vara ute ur utrymmena redan kl.22.00 så Syrjälä utreder             

möjlighet för efterfest. 8.12. ordnas julfilmsvisning med mys och julmat från olika länder.             

Syrjälä ska informera utisarna om Luciafirandet.  

Studie- och arbetslivsutskottets möte: Niemistö har kollat länkarna för tentarkivet på           

hemsidan eftersom det rapporterats problem med det. Tyvärr finns det väldigt få tenter,             

Niemistö ska påminna föreningen om att hämta tenter. Skickat påminnelse till USF och             

bildningsförbundet eftersom de ännu inte betalat sin del av avgifterna för arbetslivsseminariet.            

Niemistö har talat med HUS om budgetförslaget för 2021-2024 i hopp om att Soc&koms              

finansiering inte skärs ner, såsom förslaget föreslår.  
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Gulnäbbsutskottet: Feedback från Hitta din tutor har kommit in. Feedbacken var främst            

positiv. Utöver det börjar gulnäbbsutskottets verksamhet för året lida mot sitt slut.  

Festutskottet: Lindfors har deltagit i KupKom-möte. Storstädning av Nypolen ordnas 21.02.           

Minst tre från varje förening ska delta.  

Årsfestkommittén: Buss arbetar på att få bilderna publicerades.  

 

640§     Post 

- SNÄfs höstmöte, 10.12 kl.18.00. Törnroos, Lüttge, Larjanko och Backström kan delta.           

Mötet hålls på Nypolen.  

- Det har kommit mail från Anna Henning angående fusk med närvarolistor på            

föreläsningar. Detta mail har gått till alla i föreningen. Styrelsen tar upp detta på              

rektorskaffet.  

 

641§  Övriga ärenden 

- E-postlistan för studenter vid SSKH 

Det har uppdagats ett problem med E-postlistan. Den listan vi använt för att nå alla studerande                

är tydligen inte uppdaterad med årets gulisar. StudOrg har inte fått den här informationen och               

därför har gulisarna inte fått någon information under hösten. Mickos har talar med             

utbildningsplaneraren som menade att man kan använda Sockom-info-list istället, men flera           

studerande får inte dom mailen. Mickos och Lüttge ska tala med rektor Bärlund. Lüttge              

informerar föreningen om problemet.  

 

- Collegetröjorna 

Mickos har varit i kontakt med tryckeriet. Tröjorna är försenade men borde komma nästa              

vecka.  

 

- Delegationen 

Delegationen tar emot fritt formulerade ansökningar fram tills 5.12, skickas till Titus            

Wahlgren. Det är inte enbart gamla styrelsemedlemmar som kan söka utan även andra aktiva.              

Tre personer tas in.  
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642§  Infobrev 

Fackeltåg 

Ansökan till delegationen 

StudOrg idrottar x2  

Julmys, om det kommer upp evenemang.  

 

643§  Nästa möte  

Nästa möte hålls måndagen den 03.12 kl. 08.30.  

Syrjälä ordnar mötestraktering.  

 

644§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades 09.26.  

 

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