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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (05/2019) måndagen den 04.02 klockan 16.30 på 
Snellmansgatan 12/ rum 250. 
 
Närvarande:  
 
Laura Törnroos 

Leo Larjanko  

Anna Backström 

Ira Niemistö (anlände 16.44 under 90§) 

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Benjamin Lindström (avlägsnade sig 17.39 under 94§) 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Titus Wahlgren (avlägsnade sig 17.11 under 92§) 

Camilla Alperi (anlände 17.39 under 94§) 

 

85§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.16.34 av ordförande Mickos 

 

86§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

87§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen närvaro och yttranderätt beviljades  

 

88§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Laura Törnroos och Sophia Buss 

 

89§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar 
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90§      Anmälningsärenden 

28.01, Skifte med TFs styrelse, 27 deltagare 

31.01, Motionstimmen, 3 deltagare 

30.01, Tutor PopUp, 12 deltagare 

29.01, HUS ordförandeseminarium, 3 deltagare 

03.02, Nypolens styrelsers lunchmöte, 1 deltagare 

 

91§      Ekonomi 

- Lindström har fortfarande problem med att komma in på kontot, banken borde skicka             

ytterligare ett papper som fylls i av Lindström och Mickos.  

- Lindström tagit reda på vad ett nytt kylskåp skulle kosta, möjlighet att få 50 % rabatt                

från Power butiken, kostnad för kylskåpet skulle bli 250 € med rabatten. Lindström             

kollar möjligheter att få kylskåpet fixat ifall det skulle kosta mindre än att köpa ett nytt                

kylskåp.  

- Sillisbord, Mickos kollar med USF budgeten för sillisbordet som StudOrg fått som            

årsfestgåva.  

 

92§ Kontakt med vänföreningar 

- Feedback från StudOrg/TF-skiftet: styrelsen tyckte det hade varit roligt och lyckat.           

Förslag kom att vid liknande tillfällen ha en lista på uppgifter som styrelsen fyller i för                

att göra det klart vem som kan stanna längre och vem som kan gå tidigare.  

- Nylands Nation sits på fredagen 8.3, StudOrg styrelse har blivit bjuden och 5             

styrelsemedlemmar deltar.  

- Nypolens styrelsers middag tisdagen 19.2, anmälningslänk skickad åt styrelsens         

medlemmar.  

- Ansvaret för SF-sitsen har Syrjälä som fixar evenemanget på facebook och bokar            

Onni-buss, Törnroos samarbetar med Syrjälä. Datumet för SF-sitsen är 8.3.  

- Sits för ämnesföräningarna på SSKH, förslag att ha det på Nypolen eller i lärarnas              

kafferum, Nypolen önskades och Mickos kollar vilket datum som passar in. 
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93§ Medlemsförmåner 

- Styrelsen kommit överens om att förmåner för funktionärer är en tackmiddag som            

ordnas och en gratis valfri sits.  

- Olika förslag diskuterades hur styrelsen kan ha kontroll över vem som beviljas dessa             

förmåner. Förslag1, göra upp en tabell för att ha koll på vem som anses skall få en                 

gratis sits, förslag2, att alla ordföranden för sitt egna utskott själv väljer vem som              

förtjänar en gratis sits, förslag3, att varje utskott skulle ha en summa som delas ut åt de                 

som varit aktivast. Styrelsen kom fram till att förslag2 var det bästa,            

utskottsordföranden väljer själva vem som beviljas dessa förmåner eftersom alla          

utskotten ser olika ut och har olika möjligheter att vara aktiva.  

- Utskott-band diskuterades, ett band som kan fästas på halaren för dem som varit aktiva              

men kanske inte förtjänat en hel sits gratis. Bandet kunde delas ut på första maj. Hur                

bandet kunde se ut funderas vidare. 

- Funktionären meddelas när hen förtjänar en gratis sits av utskottets ordförande som            

meddelaren saken vidare åt skattmästaren.  

- Middag för funktionärerna ordnas som ett tack för ett fint engagemang, ordförandena            

för utskotten bjuder in sina funktionärer.  

 

94§ Nypolens regler 

Festregler har diskuterats med Nypolens styrelser under en lunchträff.  

- Allmänna festregler som gås igenom på middagen den 19.1.  

- Under lunchmötet diskuterades hur lokalen kommer skötas och vad som händer ifall            

någon inte följt dessa regler, vem som kan kontaktas vid sådana tillfällen.  

Portförbud diskuterades. 

- vem gäller det och kommer det gälla för alla evenemang som ordnas på Nypolen eller               

endast för de evenemang den förening ordnar som gett portförbudet.  

- Frågan hur har vi koll på portförbuden diskuterades, förslagvis att portförbudet skulle            

meddelas åt en kontaktperson i KupKom-styrelsen som dokumenterar portförbudet.         

När det gäller evenemang som StudOrg ordnar skulle portförbudet meddelas åt           

portvakten och för hela styrelsen för att se till att personen inte deltar på StudOrgs               

evenemang 
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- Portförbudet kan ges för en kortare tid eller längre tid beroende på hur grav situation               

orsakat portförbudet varit. Oftast ges en varning innan portförbudet.  

 

95§ Utskottsteser 

Gulnäbbsutskottet: Backström meddelade om att TutorPopUp varit lyckat och intresserade för           

tutorskapet frågat frågor, deltagare fick skriva in sitt bästa gulisminne som eventuellt            

publiceras i Guliskomposten. Sista veckan för ansökan till tutor är på gång, Backström gör              

reklam för ansökan. 

 

Programutskottet: StudOrg idrottar inhiberades på grund av för litet intresse. Studorg idrottar            

på onsdagen med badminton som tema. Torsdagen motionstimme, evenemang publicerats          

idag. Spexmöte idag 4.2 kl. 16 på nypolen. Torsdagen 7.2 pulkaåkning tillsammans med PU              

och IU, pulkaåkning börjar kl. 16.00 med att fylla termosarna med kakao, deltagarna får ta               

med egna termosar. Gemensam start mot koff-parken kl. 17.00. Måndag 11.1 syfiilis på             

Nypolen kl. 17.00, PU-funktionär ansvarar för evenemanget under tiden Larjanko sitter på            

möte.  

 

Internationella utskottet: Utisarna har fått ett eget informationsbrev på deras facebook sida där             

det finns en sammanfattning på vad som händer de närmaste månaderna. Möte för             

internationella utskottet planeras för att utskott medlemmarna skall känna sig engagerade.  

 

Festutskottet: Skåttis-sits evenemanget publicerat på facebook, anmälan öppnar 6.2, avecer är           

välkomna under sitsen, evenemanget för efterfesten publiceras 5.2. Teknologföreningen         

bjuder 14.3 StudOrgs medlemmar med på sits.  

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Enkäten för studenthälsan är färdig och skickas ut åt StudOrgs             

medlemmar. Niemistö deltar på onsdagens seminarium. Niemistö deltar på morgonmål med           

pro-rektorn på torsdagen. Seminariet på våren som planeras är under kontroll. 

 

Årsfestkommittéen: På fredagen 8.3 går Buss och tittar på Valkoinen sali, Buss bokar tider för               

att titta på andra platser.  
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96§ Post 

Inbjudan till Thorax årsfest + spex. 09.03. Leo Larjanko intresserad, Emmy Syrjälä eventuellt             

intresserad. 

 

97§ Övriga ärenden 

Wahlgren ordnar tentöl på fredagen 8.3 

Vårmötets datum flyttas till tisdagen 12.3 kl. 16.00 

Förslagen för datum för rektors-kaffe passade inte styrelsen.  

Flickr kontot diskuterades ifall vi gör ett nytt konto eller fortsätter med samma konto men               

betalar 5 € i månaden för det. Styrelsen röstade för att fortsätta med samma konto  

 

98§ Infobrev 

- studorg idrottar 

- Pulkaåkningen 7.2 

- Syfiilis 11.2 

- Skåttissitsen 

- Tutoransökan deadline 12.2 

 

99§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 11.01 kl.16.30 

Laura Törnroos fixar mötesmat.  

 

100§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.18.13 ordförande Viola Mickos.  
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Anna Backström 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Sophia Buss   Protokolljusterare Laura Törnroos 
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