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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s extrainsatta styrelsemöte (32/2019) tisdagen den 29.10 klockan 
16.00 på Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Leo Larjanko 

Alma Lüttge 

Ira Niemistö  

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Titus Wahlgren 

Ellen Österberg 

Elvira Rapo 

Ronja Lindh 

Ville Bengs 

Oscar Suomela 

Jesper Laitinen, anlände kl 16.04 och avlägsnade sig kl.16.15. 

 

563§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.16.00 av ordförande Mickos 

 

564§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört 

 

565§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt  

Ellen Österberg beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.00 

Ronja Lindh beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.00 

Elvira Rapo beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.00 
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Ville Bengs beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.00 

Oscar Suomela beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.00 

Jesper Laitinen beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.04. 

 

566§     Val av protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Niemistö och Larjanko. 

 

567§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

 

568§     HUS-utredningsbegäran 

HUS har utfärdat en utredningsbegäran angående händelser efter sillisen den 26.10.           

Studerande har vistats i trapphuset och druckit alkohol samt fört oväsen, detta strider mot Nya               

studenthusets ordningsregler. StudOrg ska nu lämna in en utredning över det skedda som ska              

lämnas in senast måndagen den 4.11 kl.12.00.  

 

Jesper Laitinen anlände. 

 

Sillisansvarige Elvira Rapo berättar att de ansvariga försökt tömma lokalen kl.17.00 då            

sillisen led mot sitt slut. Rapo menar att ett gäng stannade och hängde i trapphuset på                

Nypolens våning och att dom upprepade gånger sade åt de berörda att dom skulle avlägsna               

sig. Larjanko, som städade efter sillisen, uppskattar att det handlar om ca. 15 minuter efter att                

sillisen stängde. Larjanko menar att det inte varit smutsigt i trapphuset, städteamet noterade             

det då dom avlägsnade sig från lokalen vid ett senare skede.  

 

Jesper Laitinen avlägsnade sig. 

 

StudOrg nekar inte det inträffade. Vi tar på oss fullt ansvar för det skedda och inser att ett                  

portförbud är mycket sannolikt. Vi redogör för vilka åtgärder vi vidtagit för att undvika en               

situation som denna men inser att ett misstag skett och det är beklagligt. StudOrg har en lång                 
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erfarenhet av att ordna Sillis på Nypolen under en lång tid och hade under denna dagen                

ytterligare arrangemang för att förhindra dylika situationer.  

 

 

569§     Fortsatta åtgärder 

 

Möjliga lokaler för sitsen 15.11 samt för julfesten har utretts. Nylands Nations lokal är också               

färdigt renoverad för Inledande sitsen och ett alternativ. Styrelsen ska jobba hårt för att den               

kommande styrelsen får ett så smidigt arbete som möjligt. Hur vi i framtiden förhåller oss till                

HUS och Nypolen ska diskuteras ytterligare efter att vi fått besked från HUS.  

 

570§  Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden.  

 

571§  Nästa möte  

Nästa möte hålls måndagen 4.11 kl. 08.30.  

 

572§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 16.36. 

 
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Leo Larjanko  Protokolljusterare Ira Niemistö 
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