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 Protokoll fört vid Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (11/2020) torsdagen den 12 mars klockan 21.30 på 

Snellmansgatan 12. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren  

Oscar Suomela 

Viola Mickos, avlägsnade sig kl. 21.47 under 220§. 

 

214§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 21.36 av ordförande Backström. 

 

215§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

216§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Oscar Suomela beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 21.37. 

 

217§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Lindfors och Hasselblatt. 
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218§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 

 

219§     THL och HUS rekommendationer för ordnandet av evenemang 

Backström redogjorde för THL:s och HUS rekommendationer gällande Covid-19.  

 

Covid-19 sprider sig och myndigheterna är säkra på att den kommer att spridas i hela landet, i                 

olika takt. Därför är det viktigt att virusets spridning förebyggs så att spridningen bromsas,              

eftersom det finns risk att sjukhusens resurser inte räcker till. Regeringen har idag beslutat om               

rekommendationer för att bromsa spridningen av coronaviruset och folksamlingar med över           

500 personer ska ställas in. Regeringen rekommenderar att alla offentliga tillställningar med            

över 500 deltagare ställs in fram till slutet av maj. Dessutom rekommenderar regeringen att              

arrangörer av andra sammankomster gör en riskbedömning innan de ordnar motsvarande           

tillställningar. Större seminarier och evenemang som ordnas av staten inhiberas fram till            

utgången av maj.  

HUS rekommenderar att undvika att ordna fest- och rekreationsevenemang. Om föreningen           

har planerat att ha en sits eller övrigt motsvarande evenemang är rekommendationen att den              

inhiberas. Om föreningslokalerna används ska föreningarna speciellt ansvara för         

handhygienen. Det ska ses till att det finns handdesinfektionsmedel och tvål och i mån av               

möjlighet handpapper. Det är bra om alla som använder lokalen tvättar sina händer när de               

anländer.  Dessutom är det oerhört viktigt att ta hand om den allmänna hygienen.  

 

220§  StudOrgs åtgärder inför sitsen med SF 13.3 

Det fördes en diskussion gällande om sitsen med SF ska hållas eller inte. Beslutet blev att                

sitsen med SF fredagen den 13.3 inhiberas.  

 

Mickos avlägsnar sig.  

 

221§  Framtida åtgärder 

Vårens evenemang kommer att påverkas av rekommendationerna och åtgärderna gällande          

Covid-19. Det här kommer med stor sannolikhet att även påverka höstens evenemang då             
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föreningar inte kunnat ordna evenemang på våren. Nya åtgärder kommer högst troligen att             

komma hela tiden och vi får anpassa oss enligt dem. Tills vidare kan det ordnas mindre                

evenemang men ifall läget ändras kommer åtgärder att tas snabbt. En av åtgärderna kan vara               

att hålla möten på distans. Alla evenemang i mars månad kommer att inhiberas inkluderat              

arbetslivsseminariet i början av april. Nya evenemang kommer inte heller att publiceras i mars              

månad, detta inkluderar StudOrg idrottar och motionstimmen.  

 

222§  Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden.  

 

223§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 16.3 kl. 08.30 i StudOrg-rummet. 

Kainulainen fixar mötesmat.  

 

224§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 22.23 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström                       Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Matilda Lindfors         Protokolljusterare Lucas Hasselblatt 
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