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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (39/2019) måndagen den 16.12 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos, avlägsnade sig 09.02.  

Leo Larjanko 

Alma Lüttge 

Ira Niemistö 

Anna Backström 

Viola Mickos 

Emmy Syrjälä 

Matilda Lindfors 

Benjamin Lindström  

Sophia Buss 

Titus Wahlgren 

Julia Rehn 

Lucas Hasselblatt 

Elvira Rapo 

Ronja Lindh, avlägsnade sig 09.02.  

Oscar Suomela  

Tuukka Kainulainen 

  

681§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.30 av ordförande Mickos. 

 

682§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

683§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt  
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Julia Rehn beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 8.31.  

Lucas Hasselblatt beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 8.31. 

Elvira Rapo beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 8.31.  

Ronja Lindh beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 8.31.  

Tuukka Kainulainen beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 8.31.  

Oscar Suomela beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 8.31.  

 

684§     Val av protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Lindfors och Larjanko.  

 

685§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  

 

686§     Styssefiilis 

Mötesmedlemmarna fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

687§     Anmälningsärenden 

10.12, Hurri SopoKopo möte, 1 deltagare 

11.12, StudOrg idrottar, inställt 

11.12, Utis Farewell, 25 deltagare 

12.12, Motionstimmen, 5 deltagare 

 

688§     Ekonomi 

Lindström redogjorde för ekonomin. Räkning för collegetröjorna har kommit in samt andra            

mindre räkningar. Lindström införskaffar nya högtalare till StudOrg-rummet i veckan.  

 

689§  Julfesten 21.12 

- Nya styrelsen rapporterade om läget, 95 anmälda i nuläget, det finns 5 öppna platser.              

Ett planeringsmöte ska ännu hållas. Gulisarna och hustomtedelegationen samt         

styrelsen håller program. Utmärkelserna årets kamel och årets gulis ska delas ut.  
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- Styrelsens program diskuterades. Sittande styrelsen sjunger en sång som Mickos och           

Lindström skriver klart och texten publiceras på driven innan.  

 

690§  Nycklar 

- Nycklarna till Nypolen ska lämnar tillbaka till HUS. De andra nycklarna ges direkt till              

efterträdarna senast vid styrelseskiftet.  

 

691§  Vårmöte 2020 

- Sittande styrelsen har ännu ansvar på vårmötet. Till vårmötet ska          

verksamhetsberättelsen skrivas klart och alla protokoll undertecknas. Den 20.01 ska          

alla protokoll skrivas under och verksamhetsberättelsen ska vara klar. Syrjälä skriver           

under de protokoll hon justerat innan den 20.01. pga utbyte.  

 

692§  Styrelseskifte 28.-29.12 

Styrelseskiftet hålls hos Mickos i Sibbo. Start 14.30 från Helsingfors. Under skiftet träffar             

man sina efterträdare och går igenom testamenten.  

 

Laura Törnroos och Ronja Lindh avlägsnar sig.  

 

693§  Utskottsteser 

Programutskottet: StudOrg idrottar på onsdag och motionstimmen på torsdag. På torsdag           

hålls StudOrgs vinterglögg kl. 13. framåt. Personalen har fått inbjudan.  

Internationella utskottet: Det har kommit en del feedback via Syrjäläs feedbackblankett.           

Feedback om att det var oklart vad skillnaden mellan nationell och internationell tutor är.              

Samarbetet med Gulnäbbsutskottet hade fungerat bra men kunde ha varit smidigare. Svårt att             

bygga broar mellan utisar och nationella studerande. Utisarna gav positiv feedback på            

Utiskomposten och att dom fått bra med hjälp av tutorerna. Sitserna har uppskattats.  

Studie- och arbetslivsutskottet: Inget att rapportera.  

Gulnäbbsutskottet: Inget att rapportera. 

Festutskottet: Inget att rapportera. 

Årsfestkommittén: Buss publicerar länken till årsfestbilderna i evenemanget.  
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Kommunikationsutskottet: Utgivningskaffe hålls idag kl.16. för sista utgåvan av         

Komposten för 2019. Chefredaktör Ketonen jobbar på sitt testamente.  

 

694§     Post 

- HUS medlemstidning 

- Grabbarna Flytt, samarbetsförfrågan har kommit in men styrelsen bedömde att          

StudOrg inte får något ut ur det samarbetet som dom föreslog.  

- Feedback via hemsidan om årsfestbilderna.  

- Ämnesföreningen Codex har gått ut ur SNÄf. 

 

695§  Övriga ärenden 

- Rektorskaffe imorgon. Törnroos och Lüttge ska via butiken. På plats 8.15 för att             

fotas. Kommande styrelsen ska även delta på rektorskaffe.  

- Larjanko meddelar att vallistorna kanske kommer omstruktureras hos SNÄf efter          

codex utträde.  

- Det fördes diskussion om hur vi ska hantera vår bilddelning då Flickr-konton inte är              

hållbara. Detta ska diskuteras på Presidiemöte på torsdag så det finns ett konkret             

förslag för nästa styrelse.  

- Feedback från städning om att det slängdes privata ägodelar och att det togs emot              

negativt, vilket styrelsen förstår. I framtiden ska privata ägodelar beaktas bättre då det             

städas. Wahlgren sätter inlägg på Facebook om att människor kommer och kollar            

igenom hittegods.  

 

696§  Infobrev 

- vinterglögg 

- Julfestens efterfest 

- StudOrg idrottar + motionstimmen (konditionsboxning)  

- God jul hälsning  

 

697§  Nästa möte  

Styrelsen har hållit sitt sista möte för verksamhetsåret 2019. 
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698§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 09.27.  

 

 

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare  Matilda Lindfors               Protokolljusterare Leo Larjanko 
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