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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (12/2019) måndagen den 25.03 klockan 14.30 på 
Snellmansgatan 12/ rum 250. 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko  

Alma Lüttge 

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Benjamin Lindström 

Matilda Lindfors 

Ellen Österberg 

Tua Heimbürger 

Annika Hätinen 

Oscar Sandelin 

Kia Ahlfors 

 

209§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.14.30 av ordförande Mickos.  

 

210§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

211§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Närvaro- och yttranderätt beviljades Annika Hätinen kl.16.30.  

Närvaro- och yttranderätt beviljades Tua Heimbürger kl.16.30.  

Närvaro- och yttranderätt beviljades Oscar Sandelin kl.16.30.  

Närvaro- och yttranderätt beviljades Ellen Österberg kl.16.30.  
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212§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Törnroos och Larjanko 

 

213§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.  

 

214§      Anmälningsärenden 

20.03, StudOrg idrottar, 7 deltagare 

20-21.3, Utismoj, 8 deltagare  

21.03, Motionstimmen, 2 deltagare 

21.03, Manusmöte, 8 deltagare 

22.03, Möte om arbetslivsseminarium, 1 deltagare  

22.03, 007 sits, 40 deltagare 

22.03, Agro-Forst årsfest, 2 deltagare 

23.03, Thorax spex, 13 deltagare 

23.03, Teknologföreningens årsfest, 3 deltagare 

23.03, Åländska studentföreningens årsfest, 2 deltagare 

 

215§      Ekonomi 

Nytt kylskåp har införskaffats och är i användning i StudOrg-rummet. Möbleringsstöd av            

HUS har beviljats. Stöd för spexet håller på att sökas.  

 

216§      Sociala medier 

- Högskolan vill samarbeta med StudOrg i att producera material till SoMe. Sånt som             

postas på StudOrg som är relevant för Soc&koms instagram kan postas på båda. Detta              

arbetet skulle falla på sekreteraren, som skulle få ett arbetsintyg för det. Högskolan             

kan inte betala ut lön för detta. Förslagets godkändes.  

- StudOrgs instagram ska också ses över i vem kontot följer. Det bestämdes att vi              

avföljer privatpersoner och endast följer andra föreningar och organisationer för att           

bättre kunna upprätthålla kontakterna med andra föreningar och för att ha en enhetlig             

linje. 
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- Facebook riktlinjerna ska uppdateras men det har bestämts att vi uppdaterar           

riktlinjerna inom kort men ändrar inställningarna först senare.  

  

217§      Feedback 007-sitsen 

Feedback formuläret har publicerats. Feedbacken som kommit var positiv, speciellt maten.           

WC-straffet blev lite långt och bingot för lätt.  

 

218§      Arbetslivsseminarium  

Innehållet ska ännu spikas. Det ska marknadsföras på facebook och i infobrevet ännu.  

 

219§   Kontakt med vänföreningar 

- Vårsitsen ska öppnas upp för andra föreningar. Thorax och Hanken ska kontaktas och             

bjudas in.  

- Skifte med Politicus ska ännu planeras och datum ska spikas. Mickos är i kontakt med               

dem.  

 

220§   Delegationens hälsning 

- Delegationen har haft möte. Verksamheten och styrelsearbetet upplevs ha fungerat bra           

och problem har åtgärdats. Kontakten med storasyskonet uppmuntras. Förslag på          

program såsom bowling, minigolf m.m. togs upp och Larjanko noterade.  

 

221§   Utskottsteser 

 
Programutskottet: Syfilis och Soc&kompostens utgivningsfest imorgon i StudOrg-rummet.        

Larjanko jobbar på att aktivera sitt utskott. Sångbokskommittén ska ha möte i april och              

Larjanko ska delta i det. Gulis idrottar planeras ännu.  

Internationella utskottet: En brädspelskväll ska hållas med folk från alla ämnesföreningar.           

Utismoj uppskattades.  

Studie- och arbetslivsutskottet: Arbetslivsseminarium nästa onsdag. 

Gulnäbbsutskottet: - T-skjortorna är beställda, borde ta 2-3 veckor tills de är klara.  

- Första tutorträffen gick bra.  
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- Tutorskifte blir måndag 6.5 kl. 18.00 på Nypolen 

- Alla tutorer har fått instruktioner för att skriva en text till GulisKomposten deadline             

för texterna är 12.4, tutorbilder tas 27.3 av Mathilda Kull, Moa Ketonen layoutar             

guliskomposten. 

Festutskottet: Vårsitsen 06.04 på kommande. SHS och Thorax inbjudna, varav SHS har            

accepterat inbjudan i nuläget. Mängden inbjudna platser ska spikas.  

Årsfestkommittén: Sponslistan och sponsbreven ligger ute och det har börjats söka           

sponsring.  Styrelsen får gärna delta i arbetet.  

Kommunikationsutskottet: Utgivningsfest imorgon.  

 

222§   Post 

- Ingen post.  

 

223§   Övriga ärenden 

- Det har varit problem med upprätthållande av ordningen i rum 250. Efter intensiv             

diskussion i Hustomtedelegationen är lösningen för tillfället att varna i          

Facebook-gruppen för att kopparna och kaffet kommer låsas in, av styrelsen, ifall läget             

inte förbättras. Delegationen önskade även att styrelsen vidtar liknande åtgärder endast           

om det är delegationens vilja.  

- Lüttge i första hand och Mickos i andra hand tar åtgärder i facebookgruppen såsom              

moderera och svara på meddelanden.  

  

224§   Infobrev 

- Syfilis/komposten utgivningsfest 

- Arbetslivsseminarium 

- StudOrg idrottar  

- Vårsitsen  

 

225§   Nästa möte 

Nästa möte hålls 01.04 kl. 16.00. i rum 250.  

Lindfors hämtar mötesmaten.  
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226§   Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 15.25.  

 
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Laura Törnroos Protokolljusterare Leo Larjanko 
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