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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (4/2019) måndagen den 28.01 klockan 16.30 på 
Nypolen, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5A. 
 
 
Närvarande:  
 
Laura Törnroos 

Leo Larjanko (anlände kl. 16.50) 

Anna Backström 

Ira Niemistö 

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Alma Lüttge 

Benjamin Lindström 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Annica Helsingius 

Annica Tallqvist  

Camilla Alperi  

Kia Ahlfors 

Sara Haapalahti (anlände kl. 17.05) 

 

69§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.35 av ordförande Mickos 

 

70§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

71§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt 
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72§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ira Niemistö och Anna Backström 

 

73§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan ändringar 

 

74§      Anmälningsärenden 

25.01, Inledande sitsen, 58 deltagare 

25.01, Inledande sitsens efterfest, 75 deltagare 

26.01, Borderlines årsfest, 1 deltagare 

 

75§      Ekonomi 

- Borderlines årsfestgåva införskaffades, 15€ 

- Nytt kylskåp efterfrågas till rum 250, väntar på offert.  

 

76§ Feedback inledande sitsen 

- Blandad feedback, men mest positiv. Festutskottet tar i beaktande till framtida sitsar.  

- Kan vara värt och ha strängare koll på balkongen på efterfesterna.  

- Fördes diskussion kring varför deltagande var lågt, kom fram till att det sannolikt             

berodde på slumpen.  

 

Diskmaskinen var sönder då Festutskottet anlände inför inledande sitsen och gick mera sönder             

under festen. Securitas var på plats och var informerad men det gick inte att åtgärda på                

fredagen. På lördagen kom Securitas igen men meddelade att det inte gick och åtgärda då               

heller. HUS har informerats.  

 

77§ Delegationens hälsning 

- storasyskonen delades ut, dvs en delegationsmedlem som ska fungera som en slags            

tutor för en styrelsemedlem.  

- För 2019 är det som följer:  

Annica Helsingius - Buss 
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Sara Haapalahti - Niemistö 

Kia Ahlfors - Törnroos 

Annica Tallqvist - Lüttge 

Titus Wahlgren - Syrjälä 

Emma Strömbäck - Lindfors 

Annica Helsingius - Larjanko 

Kia Ahlfors - Backström 

Annica Tallqvist - Lindström 

Camilla Alperi - Mickos 

 

78§ Uppdatering av medlemsförmåner 

 

- Medlemsförmånerna uppdaterades grundligt under förra verksamhetsårets, dvs. stora        

förändringar är inte nödvändiga.  

- Medlemsförmånerna diskuterades, kom fram till att förmånerna tydligt ska         

kommuniceras till de aktiva inom utskotten. Ifall en funktionär inte är tillräckligt aktiv             

kan ordförande diskutera detta med nämnd funktionär och komma överens om att            

avskriva den som funktionär. I sådana fall förlorar man följaktligen          

medlemsförmånerna. Som styrelsemedlem kan man inte få halva + halva, ifall man            

te.x. sångleder och sitsar. Halva priset kan inte halveras för styrelsemedlemmar för            

arbete som ändå i viss mån faller under att hjälpa till i styrelsens arbete.  

 

79§ Utskottsteser 

 

Programutskottet: Inget att rapportera sedan förra mötet. Pulkaåkning planeras med IU 07.02.            

Det behövs fortfarande en motionsansvarig. Möte med spexteamet ska planeras.  

Internationella utskottet: Utismoj ska bekräftas och planeras. Utisarna verkar nöjda, vi ska            

vara måna om att inte ruinera dem eftersom deras budget är begränsad.  

Festutskottet: Datum ska bekräftas för funktionärsmiddagen. Preliminärt i slutet av februari.  

Studie- och arbetslivsutskottet: Niemistö ska träffa SHS och TF inför valdebatt.  

Årsfestutskottet: Buss har kontaktat möjliga lokaler och ska och utvärdera dem.  
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Gulnäbbsutskottet: Ska ordnas ett popup event i rum 250 då gamla tutorerna får berätta om               

vad det innebär att vara tutor. Intresserade kan komma och hänga och prata. Onsdagen 30.01               

11.45-14.00. 

 

80§ Post 

Codex skickade hälsning från nya styrelsen 

Vasa Nations årsfest 23.02, Lindfors och Lüttge kan reppa.  

 

81§ Övriga ärenden 

- Nylands nations sits 08.02, påminnelse att anmäla sig.  

- Mickos har skapat en kalender i driven “KALENDER”, en excel. Fritt för alla att fylla               

i.  

- HUS har varit vid Nypolen.  

- Alla styrelsemedlemmar får ge feedback om KSV till Otto Pettersson eller Mickos,            

senast onsdagen 30.01.  

 

82§ Infobrev 

- Studorg idrottar 

- Tutor Popup 

- Pulkka 

- KSV feedback  

- Anmälan till tutor/internationell tutor  

- Spexmöte 

 

83§ Nästa möte 

- måndagen 04.02 kl.16.30 i rum 250 

- Backström är sekreterare eftersom Lüttge är frånvarande.  

- Buss hämtar mötesmat.  

 

84§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.48 
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Anna Backström             Protokolljusterare Ira Niemistö 
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