
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 (34/2020) måndagen den 12 oktober klockan 16.15 

via Zoom.  

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren, avlägsnade sig kl. 17.03 under 623§ 

 

615§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.18 av ordförande Backström. 

 

616§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

617§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

618§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Rehn och Rapo.  

 

619§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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620§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

621§ Anmälningsärenden 

7.10, Inspelning av VTM20 reklamvideo, 2 deltagare 

8.10, Möte om StudOrgs collegetröjor, 2 deltagare 

8.10, Möte om årsfestbladet, 6 deltagare 

10.10, Planering av Pubquiz, 5 deltagare 

12.10, Möte med studentservicen, 1 deltagare 

 

622§ Ekonomi  

Hasselblatt har betalat ut pengar för alla kvitton han har fått. Hasselblatt har betalat Briox 

räkningen och väntar ännu på räkningarna för tältet, kuratorskedjan, guliskomposten, halarna 

och halarmärkena från första halarmärkestävlingen. 

 

623§ Årsfesten 2020 

Årsfestbladet 2020 har börjat planeras. Tidningen kommer inte att hinna bli klar tills             

årsfestveckan. Det ska ordnas ett till möte under denna vecka för att planera tidningen mera               

utförligt. Även styrelsen ska ställa upp och skapa innehåll till tidningen.  

 

Årfestkommittén har gjort en Powerpoint presentation om årsfestveckan, speciellt riktad till           

gulisarna som inte varit med om den förut. StudOrg tar över Studera i Helsingfors              

Instagramkonto under årsfestveckan. StudOrg vidarebefordrar de inlägg som publiceras där på           

sin egen Instagram.  

 

Årsfestveckans program: 

Måndag: baklängessits 

Tisdag: kårband- och halarmärkestorg i Kajsaniemiparken från och med kl. 16.00 

Onsdag: syfiilis och spellkväll på Zoom 

Torsdag: filmkväll där det visas spexet från jubileumsåret 2018 
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Fredag: Årsfesttalen kommer i tur och ordning att publiceras i årsfestevenemanget med en             

tillhörande introduktionstext 

 

Wahlgren avlägsnar sig.  

 

624§ Höstmöte 2020 

Höstmöte ordnas torsdagen den 19.10. På höstmötet presenteras även verksamhetsplanen          

2021. Åtminstone ett extra mötet ska hållas före höstmöte för att skriva verksamhetsplanen             

för verksamhetsåret 2021. Backström har publicerat datumförslag i styrelsens Facebookgrupp,          

alla styrelsemedlemmar ska gå in och rösta på de datum som passar. Styrelsen ska även               

försöka hitta efterträdare till de olika styrelseposterna.  

 

625§ StudOrg-collegetröjor 

Hasselblatt och Beijar har beställningen av collegetröjor under kontroll. Det ska göras ett             

frågeformulär där de som vill ha en collegetröja kan beställa en. Dessutom ska det beställas               

cirka 50 stycken extra som kan köpas i efterhand. Förra året beställdes det enbart gråa               

collegetröjor, denna gång kan det eventuellt beställas andra färger, till exempel vita eller             

svarta.  

 

626§ Styrelsens möteskalendarium - period två 

Styrelsemötena fortsätter att hållas kl. 16.15 på måndagar i period två.  

 

627§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Rehn ska kolla upp möjligheterna att ordna virtuell yoga eller någon form av utflykt 

med idrottsansvariga. 

Internationella utskottet 

- Inget att rapportera.  

Gulnäbbsutskottet 

- Tentöl för gulisarna på torsdag 15.10. 

Festutskottet 
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- Festutskottet har möte på onsdag 14.10. 

- Vandringspriset Bragdbägaren ska få den nya ägarens namn inristat.  

- Baklängessits på måndag den 19.10. 

Årsfestkommittén 

- Årsfestvecka nästa vecka.  

Kommunikationsutskottet 

- Ett årsfestblad har börjat planeras 

- Andra årsfestmarskalken, Elin Nyqvist, har Instagram-dag på torsdag 14.10. 

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Kainulainen påminner om möjligheten att få presentera sig själv som kandidat inför 

HUS delegationsval på SNÄf:s Instagram. 

 

628§ Post 

- Briox räkning  

 

629§ Övriga ärenden 

- 20.10 kl. 9.00 ordnas det rektorskaffe på distans.  

- Backström påminner om tystnadsplikten och att inte sprida vidare känslig information 

utanför styrelsen. 

 

630§ Infobrev 

- FU-möte 

- Tentöl för gulisarna  

- Rektorskaffe 

- Årsfestveckan 

 Baklängessits 

 Halarmärkestorg 

 Syfiilis och spelkväll 

  Spexmyys 

 Årsfesttal 

- Halarmärkestävlingen  
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- Coronaenkäten  

 

631§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 19.10 kl. 14.00. 

 

632§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.51 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström                       Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Julia Rehn          Protokolljusterare Elvira Rapo 
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