
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 (9/2020) måndagen den 2 mars klockan 16.00 på 

Snellmansgatan 12. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren 

 

172§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.02 av ordförande Backström. 

 

173§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

174§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

175§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Kainulainen och Rehn. 

 

176§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes, med förändring. 187§ Vårens möteskalendarium sattes in. 
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177§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

178§ Anmälningsärenden  

24.2, Bullabak och syfiilis, 13 deltagare 

24.2, FU möte, 12 deltagare  

25.2, Laskiaisrieha, 40 deltagare 

25.2, Laskiaisrieha efterfest, 34 deltagare 

26.2, StudOrg idrottar, 9 deltagare 

26.2, Vårmöte, 16 deltagare 

27.2, Motionstimmen, 1 deltagare 

27.2, Spex manusmöte, 10 deltagare  

27.2, SNÄfs vårmöte, 2 deltagare 

28.2, Möte med förvaltningschefen, 1 deltagare 

29.2, Skåttissitsen, 77 deltagare 

29.2, Skåttissitsens efterfest, 138 deltagare 

2.3, Möte med studieförvaltningen, 1 deltagare  

 

179§ Ekonomi 

- Hasselblatt har fått räkningen för skåttissitsens halarmärken. 

- Tahlo ansökan har stängt.  

- Lindh har tagit kontakt med högskolan gällande om de skulle sponsra en del av tutor 

skjortorna.  

 

180§ Feedback 

Fastlagstisdag 

- Evenemanget var dåligt arrangerat och informationen var bristfällig. Från StudOrgs          

sida gick allting bra.  

Skåttissitsen 

- Sitsen har fått mycket positiv feedback. Sitsen och efterfesten gick överlag väldigt bra.             

Den nya nakkituren ”narikkan” fungerade väldigt bra. Det blev en lite längre paus             
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efter huvudrätten och efter efterrätten, om det uppstår liknande situation i framtiden            

kan man avsluta den tidigare.  

 

181§ E-postlistorna 

Backström har haft ett möte med förvaltningschefen gällande e-postlistorna.         

Förvaltningschefen har försökt ta reda på problemen med e-postlistorna. Högskolan har           

tidigare gjort en ny e-postlista varje höst och satt till de nya studeranden. På grund av GDPR                 

har detta inte fungerat som det ska, förut har de nya gulisarna ändå kunnat läggas till på en                  

gammal lista men detta har inte lyckats år 2019. Förslagsvis skulle man skapa en ny               

e-postlista. Ett formulär ska publiceras i Facebookgruppen och i infobreven där           

föreningsmedlemmarna får fylla i sin e-post till vilken de vill ha information. Tills den är               

fulländad skulle man använda sig av båda listorna vid utskick.  

 

182§ Hustomtedelegationen  

StudOrg-rummet, rum 250, har igen på den senaste tiden varit mycket stökigt och folk har inte                

diskat efter sig. För att få sophanteringen att fungera i StudOrg-rummet föreslås det ett              

roterande system mellan styrelsemedlemmarna och hustomtedelegationen. Backström ska        

skapa ett schema.  

 

183§ Kontakt med vänföreningar  

- Åbo Nations årsfest 21.3. Wahlgren och Backström representerar StudOrg.  

- ÅSFH årsfest 28.3. Hasselblatt och Rapo representerar StudOrg.  

- Nylands Nations årsfest 4.4. Wahlgren, Hasselblatt, Lindh och Törnroos visar intresse           

att representera StudOrg.  

- Vårbal i Stockholm 18.4.  

 

184§ Soc&komposten  

Soc&komposten behöver en ansvarig redaktör, som har juridiskt ansvar över tidningen. I            

samråd med chefredaktör Weckström valdes Backström till ansvarig redaktör. Det innebär att            

Backström kommer att läsa Soc&komposten innan utgivning. 
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185§ Sits med SF-klubben 13.3 

Anmälan till sitsen med SF har öppnat. StudOrgs kvot är full och SF:s kvot är nästan full.                 

Rehn och Backström är sitsänglar under sitsen.  

 

186§ Datum för workshop 

Workshop för att planera utskottsfilmerna hålls 18.3 mellan kl. 9-12.00 

 

187§ Vårens möteskalendarium 

Beijar och Törnroos ska skicka sin tidtabell åt Backström som därefter planerar vårens 

möteskalendarium.  

 

188§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- StudOrg idrottar. Motionstimmen är inhiberad denna vecka. 

- Besök till Ateneum 11.3  

- Rehn planerar utflykt till Noux 5.4 

- Show Night måndagen den 23.3. Hittills är det två anmälda uppträdanden, Rehn ska 

ännu marknadsföra evenemanget.  

Internationella utskottet 

- Inget att rapportera  

Gulnäbbsutskottet 

- Lindh ska träffa tutorerna på onsdag 4.3. 

- Tutorskifte nästa måndag, 9.3.  

Festutskottet 

- Sits med SF 13.3 

- FU ska ge en snabb utbildning gällande nakkiturerna åt tutorerna 9.3 under tutorskifte.  

- Vårsitsen flyttas till 15.4. Förslagsvis skulle det ordnas en fest i stil med gulisfesten 

9.5. 

Årsfestkommittén 

- Inget att rapportera. 

Kommunikationsutskottet 
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- Soc&koms kommunikatör vill ha hjälp med deras Instagram-konto. StudOrg sku få ta 

över deras Instagram konto under t.ex. valborg, introveckan och årsfestveckan.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Kainulainen har haft möte med studieförvaltningen måndagen den 2.3. En fråga 

gällande kursutvärderingen hade skickats in via formuläret togs upp under mötet. 

Studieförvaltningen ska ta tag i problemet.  

 

 189§ Post 

- Räkning för skåttissitsens halarmärken  

- SHS styrelsepresentation  

- Anmälan till Svenska Naturvetarklubbens 100 årsjubileum. 
 

190§ Övriga ärenden 

- Beijar ska på KupKom möte idag, 2.3. Beijar ska se över innehållet i första              

hjälp-skåpet.  

- Backström har under mötet med förvaltningschefen diskuterat studie utrymmen på          

Soc&kom. Backström och en till styrelsemedlem ska tillsammans med         

förvaltningschefen gå runt i Soc&kom och kolla efter eventuella ställen att sätta            

arbetsbord på.  

- Nypolen middagen tisdagen den 3.3 kl. 18.00.  

- Afterwork på Soc&kom torsdagen den 14.5. Soc&koms vänner önskar samarbete med           

StudOrg. Föreningen Soc&koms vänner planerar ett evenemang torsdagen den 14 maj           

"Afterwork på Soc&kom" med korvgrillning, öl och alumner som kommer och           

berättar om nyttan de haft av studierna vid Soc&kom. Evenemanget ska vara lättsamt             

och alla svenska alumner vid Helsingfors universitet är välkomna liksom alla           

studenter. 

 

191§ Infobrev 

- Rektorskaffe 

- Show Night 

- StudOrg idrottar, yoga 
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- Skötsel av StudOrg-rummet 

- Ärenden till studieförvaltningen  

 

192§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 9.3 kl. 16.00 på Nypolen. 

Rehn fixar mötesmat.  

 

193§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.01 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström                       Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Tuukka Kainulainen       Protokolljusterare Julia Rehn 
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