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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (34/2019) måndagen den 11.11 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko 

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Emmy Syrjälä 

Matilda Lindfors 

Benjamin Lindström  

Sophia Buss 

Titus Wahlgren 

Ira Niemistö, anlände kl.8.53 

 

590§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.8.32 av vice ordförande Backström. 

 

591§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

592§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt  

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

593§     Val av protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Larjanko och Lindfors. 

 

594§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 
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595§     Styssefiilis 

Styrelsen fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

596§     Anmälningsärenden 

05.11, Spex, 76 deltagare 

06.11, StudOrg idrottar, 15 deltagare 

06.11, International Dinner, 35 deltagare  

07.11, Motionstimmen, 1 deltagare  

08.11, Spex, 152 deltagare 

08.11, Tentöl, 10 deltagare 

 

597§     Ekonomi 

Glöggrundans biljettbetalningar har kommit in. Budgetförslaget för verksamhetsåret 2020 är          

gjort.  

 

598§  Funktionärstack 11.11 

Funktionärschill och bastu ordnas ikväll kl.18.00. Larjanko hämtar nyckel. Törnroos, Lindfors           

och Lüttge ansvarar för maten. Larjanko och Lindström ansvarar för programmet.  

 

599§  Budgeten 2020 

Lindström presenterade budgetförslaget 2020 

 

600§  Harry Potter sitsen 15.11  

Sitsen hålls i festsalen pga. portförbudet till Nypolen. Maten serveras kall eftersom det inte              

finns möjlighet att använda kök. Efter att sitsen är slut avlägsnar vi oss från festsalen. Vi                

utreder ännu möjliga ställen för efterfest. Buss och Lindström är sitsänglar           

(trygghetspersoner).  

 

602§  Hissprojektet i Nya studenthuset 
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Det utreds ett hissbygge för Nya studenthuset. Styrelsen diskuterade förslaget som kommit            

från HUS, hur det skulle inverka utrymmet Nypolen. Hissprojektet får kommenteras fram tills             

30.11. Styrelsen tog del av ritningar för den planerade renoveringen och diskuterade hur det              

inverkar oss. Det är viktigt att informationen om detta går vidare till kommande styrelser              

eftersom detta projekt förväntas ta lång tid. Styrelsen tycker att det är bra att hissen byggs in.  

 

Ira Niemistö anlände 

 

602§  Utskottsteser 

Programutskottet: Feedback från horrorjakten har kommit in, den var positiv och           

konstruktiv. Shownight flyttas till våren pga portförbudet till Nypolen. Utskottet har en lite             

lugnare tid på kommande. 

Internationella utskottet: Backström och Syrjälä har haft möte med utbildningsplanerare          

Amy Rönnberg angående uppbyggnaden av introveckan, både för internationella och          

nationella studenter. Syrjälä utreder möjlighet att boka evenemang på annan plats än lärarnas             

kafferum eftersom det kan kännas långtråkigt att hålla alla evenemang för de internationella             

studenterna där. 

Studie- och arbetslivsutskottet: EU-evenemanget hålls idag, Lindström har ansvar då          

Niemistö har förhinder.  

Gulnäbbsutskottet: 20.11 hålls hitta din tutor. Antagligen blir evenemanget utan halare           

eftersom att vissa barer inte tar emot halarklädda personer. Mötet med Amy var givande och               

upplägget för introveckan känns hållbart. Fredagens presentation av HUS, nationer och           

ämnesföreningar skulle kunna ändra till en slags basar i Soc&kom, med olika stånd där              

föreningarna presenterar sig. Detta eliminerar också behovet av att hålla en skild engelsk             

presentation.  

Festutskottet: Sits hålls på fredag, detta har redan diskuterats. Detta är den sista sitsen som är                

helt och hållet på Törnroos och Lindfors ansvar. 

Årsfestkommittén: Det har kommit svar via Feedback-blanketten. Buss presenterade         

medlemmarnas åsikter, som reflekterar styrelsens åsikter. Feedbacken tas med i Buss           

testamente. Goodiebags har kommit till StudOrg-rummet men alla har inte hämtats ännu. 
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Kommunikationsutskottet: Sista utskottsmötet hålls på tisdag, då ska sista numret av           

komposten planeras. 

 

603§     Post 

- Ingen post. 

 

604§  Övriga ärenden 

- Portförbud till Nypolen 

- HUS utfärdade ett portförbud till Nypolen på grund av vistelse i trapphuset efter             

sillisen och vårt då gällande villkorliga portförbud. Portförbudet gäller fram till           

1.1.2020 samt ett natt- och festanvändningsförbud fram till den 2.2.2020.          

Tillträdesrätten för StudOrgs aktörer upphör 8.11.2019 och återställs enligt den av           

StudOrg inlämnade tillträdesrättslistan den 2.1.2019. Användningsförbudet för       

balkongen samt varningen gäller fram till den 31.1.2020. 

- Soc&kom-dagen 14.11 

Soc&kom-dagen hålls på torsdag. Styrelsen ska försöka få med många till           

evenemanget. Påminnelse kommer på instagram. 

- Höstmöte 18.11 

Styrelsen ska lobba hårt för att få med folk till höstmötet samt hitta efterträdare.              

Extraordinära ska också hitta egna efterträdare. Festsalen är bokad fr.o.m. 17.00.           

Törnroos agerar inofficiell andra sekreterare, dvs. följer med i drivedokumentet då           

Lüttge sekreterar och ser till att inget missas. Larjanko är dörransvarig.  

 

605§  Infobrev 

- redaktionsmöte 

- studorg idrottar 

- höstmötet 

- soc&kom dagen 

 

606§  Nästa möte  

Nästa möte hålls måndagen den 18.11 kl. 08.30. 
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Larjanko ansvarar för mötestraktering. 

 

607§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades 09.42.  

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Vice ordförande Anna Backström                  Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Leo Larjanko Protokolljusterare Matilda Lindfors 
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