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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (06/2019) måndagen den 11.02 klockan 16.30 på 
Snellmansgatan 12/ rum 250. 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko  

Alma Lüttge 

Anna Backström, anlände kl.16.36 efter 106§  

Ira Niemistö  

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Benjamin Lindström, avlägsnade sig kl.17.30 under 109§ 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Titus Wahlgren,  avlägsnade sig kl.18.30 efter §113 

Sara Haapalahti, avlägsnade sig kl.18.24 efter §112 

Emma Strömbäck, avlägsnade sig kl.18.32 efter §114 

Vera Lindén, avlägsnade sig kl.17.58 under §112 

Alexander Beijar 

Peggy Johansson, avlägsnade sig kl.17.07 efter §108  

Oscar Sandelin, avlägsnade sig kl.18.01 under §112 

 

101§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.16.31 av ordförande Mickos 

 

102§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

103§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Närvaro- och yttranderätt beviljades Vera Lindén kl.16.31 
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Närvaro- och yttranderätt beviljades Alexander Beijar kl.16.31 

Närvaro- och yttranderätt beviljades Peggy Johansson kl.16.31 

Närvaro- och yttranderätt beviljades Oscar Sandelin kl.16.31 

Närvaro- och yttranderätt beviljades Denjah Leinson kl.16.31 

 

104§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Larjanko och Lindström. 

 

105§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med följande förändring: §110 lades till,        

Hustomtedelgationens hälsning.  

 

106§      Anmälningsärenden 

04.02, Spexmöte, 15 deltagare 

06.02, StudOrg idrottar, 5 deltagare  

06.02, Studentledarseminarium, 1 deltagare 

07.02, Motionstimmen, 5 deltagare 

07.02, Pulkaåkning, 20 deltagare 

 

107§      Ekonomi 

- Lindström har fått kontoteckningsrätt. 

- Väntar ännu på svar angående förfrågning om pris på nytt kylskåp eller om det går att                

reparera nuvarande kylskåp. 

 

108§ Godkännande av bokslutet 2018 

- Johansson presenterade bokslutet. Styrelsen beslöt sig för att betala tillbaka ett lån från             

Understödsföreningen. Bokslutet godkändes.  

 

109§ Spexets hälsning 

- Spexansvariga efterfrågar skilda möten med Lindstrom och Backström. Kontinuerliga         

möten hålls med Larjanko. Hållit ett inledande möte och ska hålla ett första             
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manusmöte. Ansökt stipendium från Nylands Nation och Svenska Kulturfonden. Fem          

föreställningar inplanerade för hösten 2019. Ämnar satsa mera på marknadsföring.          

Planen är preliminärt att använda Lärkans gymnasium som lokal för föreställningarna           

och Nypolen för repetitioner. Repetitionerna ska hållas söndagar och måndagar.          

Samarbete med årsfestmarskalken ska stärkas så att evenemangen under årsfestveckan          

och repetitionerna för spexet inte krockar allt för mycket.  

 

110§    Hälsningar från Hustomtedelegationen och Ergonauterna r.f. 

- Wahlgren presenterade Ergonauterna som söker officiell klubbstatus vid Soc&kom         

och en startsumma på 50€. Ärendet behandlas på nästa möte 

- Styrelsen inledde diskussion med hustomtedelegationen i hur verksamheten har dragit          

igång i år. Förslag på hur man kan aktivera föreningsmedlemmarna i att hålla rummet              

städat. Delegationen ska utforma en konkret plan och presentera den för styrelsen.  

 

111§ Rektorskaffe 

- Rekorskaffe beslöts hållas den 13.03,  kl 09.00 

 

112§ Utskottsteser 

Kommunikationsutskottet: Skulle gärna få en lista över alla aktiva funktionärer i alla            

utskott.  

Programutskottet: Full vecka på kommande med Syfiilis på måndagen, Filmkväll med tema            

romantik, 5 på kommande, Larjanko lite orolig eftersom det tenderar vara lågt deltagande på              

filmkvällarna. Spexmöte, Valentinhockey med TF, StudOrg tar med kakao och har gemensam            

start från Soc&kom. Vändagskaffe på torsdag. Sångbokskommittén meddelar att de gärna har            

en kontaktperson i styrelsen, förslagsvis Larjanko.  

Internationella utskottet: Eftersom programutskottet ordnar så mycket denna vecka har          

internationella utskottet en lugnare vecka. Syrjälä uppmuntrar utisarna att delta i           

programutskottets evenemang. Utskottet ska hålla sitt första möte för året. Inväntar svar från             

SF angående den gemensamma sitsen och Kannunvalajat  

Studie-och arbetslivsutskottet: Niemestö ska på valdebattsmöte och inleda arbetet med          

debatten.  

 

 

Adress      E-post Bank Internet 

Snellmansgatan 12      sskh-studorg@helsinki.fi Aktia FI09 4055 1020 2841 25 http://www.studorg.org 

00100 Helsingfors  

http://www.studorg.org/
http://www.studorg.org/


S   T   U   D   O   R   G 
StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. 
 

Gulnäbbsutskottet: Buss bokad till Gulismoj, en timme tidigare avfärd än tidigare år. Hittills             

endast få ansökningar till tutorskapet men Backström hoppas på sista-minuten-ansökningar.  

Festutskottet: Skåttissits på kommande. Efter det en lugnare tid för utskottet då de främst är               

sitser som StudOrg är bjuden till.  

Årsfestkommittén: Marskalkerna har varit och tittat på Bank lokalen, de var allmänt positivt             

inställda men en ganska dyr hyra. Ellen Österberg beviljas åtkomst till driven.  

 

113§ Post 

- Post till Octavia 

- Teknologföreningens styrelses plansch 

- Hankens styrelses plansch 

- Inbjudan till Cissi slumberparty 24.02 

 

114§ Övriga ärenden 

- SNäF instastory, Lüttge svarar. 

- Monopolspel köps till Hanken som årsfestgåva. 

- SF efterfrågar delat sångledarskap med SF/StudOrg 

- Larjanko rekommenderar möte med delegationsstorasyskon så snabbt som möjligt 

 

115§ Infobrev 

- tutoransökan 12.02 

- Filmkväll 12.02 

- Valentinhockey 13.02 (gärna halare) 

- Redaktionsmöte 14.02. 

- Vändagskaffe 14.02 

- Skåttissitsen, efterfest 15.02 

 

116§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 18.02 kl.16.30. 

Lüttge hämtar mötesmaten.  
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117§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.18.34.  

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Leo Larjanko           Protokolljusterare Benjamin Lindström 
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