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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (2/2019) måndagen den 14.01 klockan 16.30 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande:  
 
Laura Törnroos 

Leo Larjanko 

Anna Backström 

Ira Niemistö 

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Alma Lüttge 

Benjamin Lindström 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Camilla Alperi 

Sara Haapalahti (avlägsnade sig 17.25 efter punkt 43) 

Annica Helsingius (avlägsnade sig 17.25 efter punkt 43) 

Ellen Österberg (avlägsnade sig 17.45 efter punkt 44)  

 
31§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.16.30  av vice ordförande Backström 
 
32§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

33§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ellen Österberg beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.30 

 

34§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Laura Törnroos och Leo Larjanko  
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35§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 

36§      Anmälningsärenden 

09.01, Welcome Fare, 7 deltagare 

09.01, StudOrg idrottar, 11 deltagare 

11.01, Game Night med utisar, 14 deltagare 

14.01, Festutskottets möte, 4 deltagare 

 

37§      Ekonomi 

- Lindström redogjorde för ekonomin och den är stabil.  

 

38§ Evenemang/program feedback 

- Introveckan för utisar gick bra. Kommunikationen med högskolan gick dessvärre          

trögt. Utisarna har gett positiv feedback och känner sig hörda och att de kan få hjälp då                 

det behövs.  

- Teknologföreningens styrelses besök gick bra och dom verkade uppskatta programmet          

som styrelsen ordnade. 

- Festutskottet har haft möte och dom har gått igenom kommande evenemang. Tyvärr            

lite lågt deltagande.  

 

39§ Kontakten till vänföreningar 

- SHS ordnar årsfest och vi har blivit inbjudna. Buss och Lindström intresserade av att              

representera.  

- Skifte med TF på kommande 28.01 kl 19.00. Planen är ett stående bord, FU ansvarar               

för att ordna. Tema måste bestämmas och infon ska komma ut snarast möjligt. Det ska               

införskaffas två engångskameror för skiftet, Buss ansvarar. PU ansvarar för att planera            

lekar/program att hålla under skiftet. Lüttge och Larjanko kan hjälpa från 14.00 framåt             

under dagen, flera som har möjlighet behövs, annars kan man fundera på att sätta i               

ordning vid Nypolen på söndag.  

- Nypolens styrelser har gemensam middag 19.02, datumet ska ännu bekräftas. 

 

 

Adress      E-post Bank Internet 

Snellmansgatan 12      sskh-studorg@helsinki.fi Aktia FI09 4055 1020 2841 25 http://www.studorg.org 

00100 Helsingfors  

http://www.studorg.org/
http://www.studorg.org/


S   T   U   D   O   R   G 
StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. 
 

- Nylands Nation bjuder in styrelsen på middag 08.02. Mickos är i kontakt med             

programansvarig Marie Krogius vid Nylands Nation.  

 

40§ Kontakt med ämnesföreningar 

- Mickos fixar grupp för alla ämnesföreningars ordföranden, skriver inlägg i          

Facebook-gruppen om att alla nya ska läggas till och gamla kan gå ur. 

- Mickos gör en poll om skifte, förslagsvis i februari.  

 

41§ Fastställande av lokalansvarig för Nypolen 

- Lindfors understödes som lokalansvarig.  

 

42§ Utskottens årskalendrar 

- Till nästa möte ber Mickos alla utskott förbereda en preliminär kalender som            

inkluderar det som kommer hända under året inom utskotten.  

 

43§ Inledande sitsen 25.01 samt festsäkerhet 

- Evenemang på facebook har publicerats, temat är barndomsdröm. Storleken på sitsen           

är 100 deltagare exklusive de som hjälper och serverar. Nakkilista ska publiceras.            

Bärhjälp behövs tisdagen 22.01 ca.21.30 till Nypolen. Festsäkerheten ska vara tydlig           

för alla som är med och hjälper. Alepri redogjorde för allmän säkerhet på evenemang.  

- Förslag på att utnämna säkerhetspersoner som synliggörs med tex en pins. Kunde vara             

roterande ansvar inom styrelsen för sitser. Kan vara bra att ta bort lite ansvar från               

Festutskottet eftersom dom har mycket på gång under sitser. Första hjälpen           

utrustningen vid Nypolen bör uppdateras, ska tas upp på KupKoms möte.  

 

44§ Utskottsteser 

 

Programutskottet: Det behövs fortfarande en ansvarig för motionstimmen för att förmedla           

informationen, Larjanko ska fråga runt. Finns förslag om att slopa frukosten efter            

motionstimmen och göra frukosten till något som sker mera sällan eftersom de inte är              

ekonomiskt gynnsamt. PU möte ska hållas i veckan.  
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Festutskottet: Inledande sits på kommande, sedan TF skifte. Diskuterades redan på punkt 39§             

och 43§.  

Årsfestkommittéen: Inget att meddela 

Kommunikationsutskottet: Ska hålla möte i veckan. Fundera på Soc&kompostens verksamhet          

och hur vi som förening effektivt kan använda sociala medier. 

Studie- och arbetslivsutskottet: Ska hålla möte i veckan 

- ska ordnas seminarium förslagsvis i mars, ska diskuteras under mötet.  

Internationella utskottet: Ska hålla möte i veckan. Internationella sitsen på kommande och det             

finns tillräckligt med hjälpande händer. Efterrätten ska tillredas tillsammans med utisarna.           

Pulkaåkning med utisarna på gång, antagligen nästa vecka eller veckan efter. Förslag om att              

kombinera och ordna gemensam pulkaåkning med PU.  

Gulnäbbsutskottet: Gulismoj ordnas 05-06.10, lokalen är bokad.  

 

Alla ska utöver mötena försöka få med intresserade som funktionärer i utskotten.  

 

45§ Par för interna evenemang 

- Lottades fram par som tillsammans skall ordna styrelseinterna evenemang under året,           

varje par ansvarar för ett evenemang:  

Niemistö & Larjanko, Backström & Buss, Syrjälä & Lüttge, Törnroos & Mickos,            

Lindfors & Lindström 

 

46§ Post 

- SHS årsfestinbjudan, 24 februari 2019.  

- Codexpressen, codex tidning. 

- Brev från Aktia med bankkoder gavs till Lindström. 

- Lüttge har fått Humpsvakarnas kalender och den ska hängas upp i rum 250. 

 

47§ Övriga ärenden 

- Lüttge påminns om att uppdatera hemsidan.  

- Delegationen deltar i mötet den 28.01 

- Påminnelse om att skicka in presentationstexter, senast 21.01 kl.12.00.  
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- Niemistö blivit inspirerad av TF som har specifika bälten för sina halaren. Kunde             

fungera som incitament för funktionärer, men ska diskuteras vidare på ett kommande            

möte.  

- Profilbilder ska tas och skickas till Mickos i samband med presentationstexten. 

- Det behövs en till representant för rättsvetenskap till ämnesrådet, Lüttge sätter ut            

e-post om information. Förstaårsstuderande väljs i första hand.  

 

48§ Infobrev 

- Utskottsmöten 

- internationella sitsen 

- inledande sitsen  

- studorg idrottar 

- motionstimmen 

 

49§ Nästa möte 

Nästa möte hålls torsdagen den 24.01 kl.14.00 i rum 250  

Backström fixar mötesmat.  

Mötet avslutades 18.07 av vice ordförande Backström.  

 

50§ Mötets avslutande 

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Leo Larjanko             Protokolljusterare  Laura Törnroos  
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