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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (3/2019) torsdagen den 24.01 klockan 12.00 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  
 
Laura Törnroos 

Leo Larjanko 

Anna Backström 

Ira Niemistö (anlände kl.12.05) 

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Alma Lüttge 

Benjamin Lindström 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss (anlände kl.12.08 under 57§) 

Camilla Alperi 

Titus Wahlgren 

Ninni Jensen 

Oscar Sandelin  

Emma Strömbäck 

 

51§ Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.12.04  av ordförande Mickos.  
 

52§ Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

53§ Beviljande av närvaro- och yttranderätt 
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Närvaro-och yttranderätt beviljades Ninni Jensen kl.12.04 (avlägsnade sig 13.14 under 63§) 

Närvaro-och yttranderätt beviljades Oscar Sandelin kl 12.04. 

Närvaro-och yttranderätt beviljades Moa Ketonen 12.42 (avlägsnade sig 12.52 efter 60§) 

Närvaro-och yttranderätt beviljades Emilia Brusas kl.12.06. 

 

54§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Syrjälä och Lindfors. 

 

55§ Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes, med förändring. 58§ beviljande av namnteckningsrätt sattes         

in.  

 

56§ Anmälningsärenden 

16.01, Programutskottets möte, 10 deltagare 

16.01, StudOrg idrottar, 16 deltagare 

17.01, Kommunikationsutskottets möte, 6 deltagare 

17.01, Studie-och arbetslivsutskottets möte, 6 deltagare 

17.01, Motionstimmen, 2 deltagare 

18.01, Internationella sitsen, 28 deltagare 

18.01, Internationella sitsens efterfest, ca 90 deltagare 

23.01, StudOrg idrottar, 14 deltgare  

24.01, Motionstimmen, 5 deltagare 

 

57§ Ekonomi 

Lindström har problem med att komma in på kontot, men ska ordnas. Fattas fortfarande              

betalningar från internationella sitsen.  

 

58§ Namnteckningsrätt 

Namnteckningsrätt beviljades åt första vice ordförande Backström. Noteras även att          

ordförande Mickos har namnteckningsrätt.  
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59§ Feedback internationella sitsen 

- fanns för lite sångblad.  

- positiv muntlig feedback från Cissi som kom till efterfesten och StudOrg:are.  

- lite struligt med regler och ordning under sitsen, möjligtvis pga brist på            

kommunikation med sångledarna och Syrjälä.  

- Tydliga uppgiftsbeskrivning för dom som sitter vid dörren, hur man antecknar namn            

och klockslag, kollar studiekort m.m. Kunde skrivas en checklist som kunde printas            

och användas vid dörren.  

- Kunde i framtiden nämnas att man kan uppmuntra och vara mera eftertänksam då det              

kommer till att fota och filma under fester och på dansgolvet  

 

60§ Årskalendrarna 

- Dom egna årskalendrarna postas i utskottens egna mappar på driven, presenterades           

kort sammanfattade på mötet.  

- Kommunikationsutskottet: soc&komposten planeras utkomma med fyra nummer       

under verksamhetsåret 2019. Preliminärt i mars/mitten av april under våren.          

Extranummer utöver reguljära utgåvorna: årsfestbladet/guliskomposten.  

- Gulnäbbsutskottet: 04.04 planeras Tutoräventyret, tutorskiftet, gulisvåren följer       

samma vinnande koncept. 

- Årsfestkommittéen: baklängessits, pysselkväll/dansövning, v.43, fredag 25.10 mm.  

- Internationella utskottet: Pulkakväll, valentines filmkväll, international dinner, IU        

farewell 05.05. 

- Studie-och arbetslivsutskottet: 27.03 seminarium, möjlig valdebatt, årets föreläsare,        

diskussionskväll. 

- Programutskottet: Sångbokskommittéens verksamhet fortsätter, studorg-idrottar     

fortsätter, filmkvällar, syfilis, pulkakväll m.m.  

- Festutskottet: Fester under våren presenterades. 

 

61§ GDPR - infopaket 

- Alperi presenterade hur GDPR påverkar föreningslivet. Alla rekommenderas läsa         

registerbeskrivningen på driven. Förslagsvis kunde uppgifter som sittplaceringar hur         
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många deltagare och annat sparas “så länge det behövs” inte endast en månad.             

Allergier och specialdieter räknas som känslig information och ska inte under några            

omständigheter sparas en längre tid än absolut nödvändigt.  

 

62§ Kontakt med vänföreningar 

- Träff med Nypolens styrelser 19.02. 08.02 styrelsen bjuden till Nylands nations sits.            

Chefredaktör Ketonen ska försöka hinna recensera Thorax spex.  

 

63§ Utskottsteser 

- Kommunikationsutskottet: Chefredaktör Ketonen behöver printningsrättigheter, ska      

kollas med Christian Lindholm. Ketonen skulle gärna ha rätt till driven.  

- Gulnäbbsutskottet samt internationella utskottet: Har haft träff angående tutoransökan         

och hur det praktiska kommer ske.  

- Programutskottet: Frågor kring ylonz biljettsläpp klarnade.  

- Festutkottet: Inledande på fredag, allt under kontroll.  

- Studie-och arbetslivsutskottet: HU ska slå fast sin 10-års strategi på våren så om man              

vill påverka gäller det att göra det asap. Åsa Mickwitz släpper frågeformulär om             

stresshantering på SSKH, beroende på behov kan en kommande diskussionskväll ha           

temat stress. 

  

64§ Post 

- ÖFN:s årsfest 23.02, Mickos och Backström representerar.  

 

65§ Övriga ärenden 

- Brusas ska kolla med Syrjälä att utisarna slipper med i StudOrg idrottars            

facebook-grupp. Diskussion om utomstående, tex någons vän, kan delta i StudOrg           

idrottar även om hen inte är med i StudOrg. Kom fram till att det är beroende på                 

situation, ansvarige har sista ordet.  

- Studeranderepresentant behövs för besök till Österbotten, Emma Strömbäck        

intresserad.  
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66§ Infobrev 

- Infobrevet har skickats ut måndagen 21.01. 

 

67§ Nästa möte 

- Måndagen den 28.01 kl.16.30 på Nypolen.  

 

68§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.13.40. 

 

 
 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare  Emmy Syrjälä             Protokolljusterare  Matilda Lindfors 
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