
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 (2/2020) måndagen den 13 januari klockan 16.00 

på Snellmansgatan 12. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh, avlägsnade sig 16.42 under 45§  

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Alma Lüttge, avlägsnade sig 16.24 under 43§ 

 

31§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.01 av ordförande Backström. 

 

32§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

33§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Närvaro-och yttranderätt beviljades Alma Lüttge kl. 16.02. 

 

34§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Lindfors och Kainulainen. 

 

35§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes, med förändring. 39§ händelser under julfesten sattes in och 
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47§ programkväll på Nypolen 20.1 ändrades till programkväll 20.1.  

 

36§ Fiilisrundan 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen.  

 

37§ Anmälningsärenden 

8.1, Welcome fair, 11 deltagare 

8.1, StudOrg idrottar, 14 deltagare 

10.1, Chillkväll med utisar, 17 deltagare 

 

38§ Ekonomi  

Ekonomin är stabil. Hasselblatt har fått räkning för hyran av Lärkan 2019.  

 

39§ Händelser under julfesten 

På grund av osakligt beteende under julfesten den 21.1.2019 har en person fått portförbud till               

alla StudOrgs evenemang under år 2020. 

 

40§ Evenemang/program feedback 

Introveckan för utisarna 

- Överlag bra feedback för evenemangen under veckan. Welcome fair hade upplevts           

stressigt för både utisar och övriga på grund av dålig planering av arrangörerna.  

 

StudOrg idrottar 

- StudOrg idrottar gick bra och hade många deltagare.  

 

TFs besök till StudOrg 

- Bra feedback från TF gällande deras besök till StudOrg. Skulle ha varit bra att veta               

deras tidsschema på förhand.  

 

41§   Namnteckningsrätt 
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Namnteckningsrätt beviljades åt första vice ordförande Lindfors. Ordförande Backström har          

även namnteckningsrätt. 

 

42§   Fastställande av lokalansvarig för Nypolen 

Till lokalansvarig för Nypolen valdes Beijar.  

 

43§ Representation 

StudOrg skulle kunna ge ett bidrag för resekostnaderna för att representera på årsfesten hos              

vår vänförening i Stockholm. En rimlig summa enligt hur många som representerar. Summan             

bestäms när resekostnaderna klarnat.  

 

Lüttge avlägsnade sig. 

 

44§ Ändring av fastställande av tidpunkt för vårmöte 

Vårmötets tidpunkt ändras till onsdagen 26.2 kl. 17.00. 

 

45§ Kontakt med vänföreningar 

- Nylands Nations styrelse har fått en inbjudan till vår inledande sits 31.1 

- Styrelseskifte med TF 23.1 i Otnäs 

- 29.2 inbjudan till sittning hos SF i Stockholm 

- 28.3 inbjudan till Thorax halarsits  

- 13.3 Sits med SF-klubben på Nypolen 

 

Lindh avlägsnade sig.  

 

46§ Styrelsens gemensamma riktlinjer för år 2020 

Möten 

- Viktigt att alla strävar till att vara i tid till mötena. Om någon är sen ska den diska 

efter mötet, om ingen är försenad är det den som hämtat mötesmat som diskar 

- Backström för ordet, med handuppräckning ges ordet vidare för att få så effektiva 

möten som möjligt 
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- Alla skall respektera varandra och vad man har att säga 

 

Representation på våra egna program  

- Alla ska sträva till att delta på så många evenemang som möjligt.  

- Styrelsen ska vara tillgänglig för alla föreningsmedlemmar och inte utstråla ”hybris”. 

Styrelsen ska också respektera regler, ta ansvar, håll ögonen öppna och våga reagera 

vid behov.  

- Styrelsen strävar till att inte skicka meddelanden i vanliga chatten efter klockan 22.00 

på kvällen för att respektera varandras privatliv. En kris- och kaos gruppchatt ska 

skapas där man oberoende av tidpunkt på dygnet får skicka meddelanden om det 

gäller någonting som är akut. Beijar skapar chatten. Under större evenemang ska det 

skapas en chatt med de som ordnar och arbetar under kvällen samt de 

styrelsemedlemmar som är på plats för att lätt kunna hålla kontakt med varandra.  

- Övrigt: Styrelsens medlemmar läser den information som t.ex. ordförande ger ut. Alla 

ansvarar över att de har koll på viktiga datum. 

 

47§ Programkväll 20.1 

StudOrgs portförbud till Nypolen gäller från och med januari endast natt- och festförbud,             

förbudet börjar gälla redan kl. 18.00 framåt. Programkvällen flyttas därför från Nypolen till             

lärarnas kafferum måndagen den 20.1. Under programkvällen bjuds det på pizza och            

medlemmarna har möjlighet att spela olika sällskapsspel. 

 

48§ Utskottsveckan 

Styrelsemedlemmarna har fått varsin dag att presentera sitt utskott på Instagram och håller 

utskottsmöten vecka 4.  

 

49§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- StudOrg idrottar onsdag 15.1, det spelas korgboll. 

- Utskottsmöte på fredag kl. 10.00. 

- 7.2 besök till Kiasma. 
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- Rehn har kontaktat ÖFN gällande fastlagstisdagen för att få använda Nypolen till 

bullbak. 

Internationella utskottet 

- International sits på fredag 17.1 kl. 18.00 i lärarnas kafferum. Maten förbereds på 

förhand.  

Gulnäbbsutskottet 

- Stensböle är bokat till Gulismoj 26-27.9. 

Festutskottet 

- Anmälan till inledande sitsen på Nylle öppnar onsdag 15.1 kl. 12.00. Rapo och Beijar 

ska kolla lokalen inför evenemanget. Hyran är 800€.  

- Festutskottet håller utskottsmöte måndag 20.1 kl. 14.00. 

- 2.3 ska det ordnas evenemang för funktionärerna.  

- Backström ska ta kontakt med Kalske och kolla om vi får tillgång till StudOrgs 

garderob på Nypolen redan i januari.  

Årsfestkommittén 

- Lindfors ska träffa andra årsfestmarskalk Nyqvist och bestämma ett datum för 

utskottsmöte.  

Kommunikationsutskottet 

- Första mötets hålls tisdag 21.1 kl. 14.00,  evenemang publiceras senast 14.1. 

Studie- och arbetslivsutskottet 

- Kainulainen planerar att hålla ett seminarium gällande arbetsliv i mars.  

- Utskottsmöte hålls tisdag 21.1 kl 16.00. 

  

50§ Post 

- Inbjudan till åbo akademis 101:a årsfest lördagen den 15 februari i Vasa.  

- Thorax spex fredagen den 28.3 på Lärkan. Om det är många från StudOrg som vill 

kolla på spexet kan man göra en gruppbokning på minst 10 biljetter och få 

grupprabatt.  

- Inbjudan till SHS 111:e årsfest måndag 24 februari 

- Räkning för lärkan 2019 

- Julhälsning från SF-klubben 
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- Julhälsning från medicinarklubben Thorax 

- Julhälsning från juristklubben Codex 

- Julhälsning från Humpsvakar och en biljett till deras projekts premiär ”standard 

economy” i glaspalatset 18.4 

- Medlemstidningar 

 

51§ Övriga ärenden 

- Presidiet träffas fredagen 17.1 och fortsätter diskussionen om publicering av bilder           

och att slopa flickr 

- Miljöansvariga Oscar Suomela deltar på mötet måndagen 10.2 och presenterar          

miljöplanen 

- Beijar och Backström har tillgång till Nypolens kalender gällande lilla salen. Ifall stora             

salen skall bokas är det via Antonia Westerholm.  

- Beijar har skapat en för styrelsen gemensam google kalender 

- Backström och Lindfors skall skapa en doodle för att bestämma ett datum för deras              

styrelseinterna program 

 

52§ Infomail 

- StudOrg idrottar 

- Motionstimme 

- Inledande sitsens anmälan 

- Programkväll 20.1 

- Utskottsmöten vecka 4 

 

53§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen 20.01 kl.16.00 i StudOrg-rummet. 

Törnroos fixar mötesmat.  

 

54§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.07 av ordförande Backström. 
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_________________________________   _________________________________ 

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Matilda Lindfors  Protokolljusterare Tuukka Kainulainen 
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