
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 (33/2020) måndagen den 5 oktober klockan 16.15 

via Zoom.  

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren 

 

598§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.18 av ordförande Backström. 

 

599§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

600§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

601§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Kainulainen och Johansson Lundberg 

 

602§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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603§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

604§ Anmälningsärenden 

1.10, Delegationsvalsmöte, 15 deltagare. 

2.10, Tutormöte, 13 deltagare. 

3.10, Planering av Pubquiz, 4 deltagare. 

 

605§ Ekonomi  

Hasselblatt ska betala kvitton den här veckan. Hasselblatt väntar ännu på några räkningar. 

Törnroos ska kolla postlådan imorgon ifall de kommit dit.  

 

606§ Funkkistack 

Det fördes en diskussion gällande funkkistacket och hur funktionärerna ska få sina            

halarmärken. Funktionärshalarmärkena ska postas hem till alla funktionärer som ska få           

märket. Rapo och Johansson Lundberg ansvarar för tackbrevet. Funktionärerna ska sedan           

även tackas i årsfestbladet 2020. Listan på funktionärer som ska tackas ska uppdateras ännu              

under hösten. Deadline för att uppdatera listan är söndag 11.10. Rehn och Rapo ansvarar för               

funktionärstacket i årsfestbladet.  

 

607§ Distansevenemang 

Pub quiz på distans ordnas måndagen den 12.10 kl. 18.30 via Zoom. Det kommer att finnas en                 

anmälningsblankett där medlemmarna kan anmäla färdiga lag, det är också möjligt att anmäla             

sig utan ett lag. Det finns sammanlagt 20 stycken frågor inom fem olika kategorier. Anmälan               

öppnar på tisdag 6.10 kl. 15.00.  

 

Tentöl ordnas för gulisarna på torsdagen den 15.10 via Zoom. Styrelsen och tutorerna deltar.  

 

608§ Årsfestveckan v. 43 

Det fördes en diskussion gällande årsfestveckan.  
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StudOrg ska ta över Studera i Helsingfors Instagramkonto under årsfestveckan. Baklängessits 

på distans måndagen den 19.10. På tisdag ordnas det halarmärkestorg och försäljning av 

kårband utomhus med kaffebjudning. På onsdag ordnas det pysselkväll via Zoom där 

medlemmarna får instruktioner hur de ska sy kårbanden. På torsdag visas gamla 

spexföreställningar via Zoom. På fredagen får alla medlemmar fira årsfest på eget håll och 

eget sätt. Utdelningen av medaljerna och diplomen ska ännu diskuteras. Lördagens sillis kan 

bli i form av ett litet sillisblad i årsfestbladet 2020. Det ska göras en halarmärkestävling där 

medlemmarna får vara med och designa årsfesthalarmärket, Kainulainen ansvarar för 

tävlingen. Det ska spelas in videon med eventuella tal, bland annat kuratorns tal, och 

utmärkelsen som sedan delas med medlemmarna.  

 

Wahlgren kallar bland andra Backström, Lindh och Rapo med på ett möte inom kort för att 

diskutera medaljerna, stipendierna och andra utmärkelser som ska delas ut i samband med 

årsfesten.  

 

609§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Det fördes en diskussion gällande StudOrg idrottar och ifall de ska börja ordnas igen. 

Saken ska diskuteras närmare med idrottsansvariga, Jessika Berglund. Alternativt kan 

det ordnas coronavänliga idrottsevenemang och virtuella idrottsevenemang.  

Internationella utskottet 

- Inget att rapportera. 

Gulnäbbsutskottet 

- Inget att rapportera 

Festutskottet 

- Baklängessits på måndagen den 19.10. 

- Det ska eventuellt skaffas ny ljusanläggning till lilla salen på Nypolen. KupKom ber 

alla föreningar som använder sig av lilla salen att bidra till kostnaden. Styrelsen håller 

sig positivt till att bidra.  

Årsfestkommittén 

- Årsfestkommittén ska ha ett möte för att planera årsfestbladet 2020 på torsdag 8.10 
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tillsammans med kommunikationsutskottet.  

Kommunikationsutskottet 

- Kommunikationsutskottet ska ha ett möte för att planera årsfestbladet 2020 på torsdag 

8.10 tillsammans med årsfestkommittén.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Kainulainen påminner om SNÄFs fotograferingstillfället på onsdag 7.10 kl 12-13 

- VTM20 filmar reklamvideo.  

 

610§ Post 

- Jasmin Kopra, söker en frivillig att ställa upp på intervju gällande coronasituationen.  

- Tre studeranden vid Arcada som har ett skolprojekt tillsammans med Superwood 

Festival. De ger rabattkod på 20% rabatt på festivalbiljetterna till studeranden. Man 

får dela med sig koden hur man vill men gärna på sociala medier. Festivalen ordnas 

1-3.10.2021.  

- Global Shapers Helsinki. 

- HUS nya begränsningar och nya rekommendationer.  

- Inbjudan till EuroStorie research seminar fredagen den 9 oktober kl. 13.00 via Zoom. 

- Karriärservicen, gruppmentorskap-programmet. Meddelandet vidarebefordras till 

medlemmarna.  

 

611§ Övriga ärenden 

- Backström ska sätta ut datum för rektorskaffet i styrelsens Facebook-grupp. Styrelsen 

ska gå in och kryssa i de datum som passar.  

- Wahlgren påminner styrelsen om att försöka hitta kandidater till styrelsen 2021.  

- Hur höstmötet ordnas ska börja planeras. 

- Verksamhetsplanen 2021 ska börja göras.  

 

612§ Infobrev 

- Pub quiz på distans 

- Netta Suomis stipendie 

- USF:s stipendium  
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- VTM20 

 

613§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 12.10 kl. 16.15. 

 

614§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.18.30 av ordförande Backström. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Tuukka Kainulainen       Protokolljusterare Susanna Johansson Lundberg 
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