
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 (15/2020) måndagen den 6 april klockan 11.00 via 

Zoom.  

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss  

 

276§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 11.01 av ordförande Backström. 

 

277§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

278§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

279§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Lindfors och Johansson Lundberg. 

 

280§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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281§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

282§ Anmälningsärenden 

31.3, Möte med Helsingfors universitets ambassadörnätverk, 2 deltagare 

31.3, Möte med Nämnd för samhällskontakter, 1 deltagare 

1.4, Planering av distanssits, 6 deltagare 

1.4, Gulnäbbsutskottets möte, 13 deltagare  

2.4, Festutskottets möte, 6 deltagare 

2.4, StudOrg distancing, 15 deltagare  

 

283§ Ekonomi  

Hasselblatt har fått räkningen för skjortorna till tutorerna och styrelsen. Skjortorna var dyrare 

än förra året på grund av att det i år är flera tutorer än tidigare. Hasselblatt väntar ännu på 

räkningarna för Gulis idrottar och StudOrg idrottar – yoga.  

 

284§ Delegationens hälsning 

Buss framförde delegationens hälsning. Storasyskonen ska ta kontakt med sina småsyskon           

inom kort om de inte redan gjort det.  

 

285§ StudOrg Distancing 

StudOrg Distancing fortsätter som tidigare. Denna vecka är det Törnroos och Lindfors som             

ansvarar för evenemanget. Det har kommit nya riktlinjer gällande Zoom som ska publiceras i              

evenemanget. 

 

286§ Sits på distans 

En distanssits ordnas fredagen den 17.4 via Zoom. Evenemanget har publicerats och anmälan 

öppnar idag.  

 

287§ Vårens evenemang 
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Regeringen har bestämt att förlänga förbjudet för träffar på över tio personer fram till 31.5. På                

grund av detta kommer alla vårens fysiska evenemang fram till 31.5 att inhiberas. De virtuella               

StudOrg-rummen kommer att fortsätta som hittills och styrelsen fortsätter att jobba för att             

kunna erbjuda mera virtuella program under denna tid. Möjligheten att ordna           

Valborgsmässoafton på distans ska utredas.  

 

288§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Virtuell yoga ordnas på tisdag, 7.4 kl. 18-19.15, via Zoom. Rehn ska ännu 

marknadsföra evenemanget på Instagram och Facebook. 

- Rehn ska tillsammans med Michaela von Kügelgen  planera ett virtuellt StudOrg-rum 

där hon berättar om sin bok och om StudOrg på hennes tid.  

Internationella utskottet 

- Johansson Lundberg ska ordna en middag via Zoom med de utisar som ännu är i 

Finland och de som återvänt hem. 

Gulnäbbsutskottet 

- Lindh har börjat planera hösten tillsammans med tutorerna. 

Festutskottet 

- Rapo skulle vara intresserad av att baka på Instagram livestream, Beijar skulle dela 

med sig om hur han gör mjöd. 

Årsfestkommittén 

- Inget att rapportera. 

Kommunikationsutskottet 

- Planeringen och verkställande av nästa nummer av Soc&komposten fortsätter.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Arbetslivsseminariet kommer att ordnas på distans i slutet av april eller början av maj. 

Evenemanget kommer att ordnas i två omgångar med tre talare per tillfälle.  

  

289§ Post 

- Ingen post 
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290§ Övriga ärenden 

- Backström har Instagram dag imorgon, tisdag 7.4. 

- KupKom har bytt namn till NypKom. Ett kalendermöte gällande höstens datum ska 

ännu ordnas.  

 

291§ Infobrev 

- Virtuell yoga 

- StudOrg distanssits 

- StudOrg distancing 

- Virtuell författarträff med Kugge 

- Halarmärkestävlingen 

- Coronaviruset och försörjning – 5 saker som är bra att veta som student 

- Vårens fysiska evenemang inhiberas 

 

292§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 13.4 kl. 11.00. 

 

293§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 12.04 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Matilda Lindfors           Protokolljusterare Susanna Johansson Lundberg 
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