
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 (30/2020) måndagen den 14 september klockan 

16.15 på Nypolen, Mannerheimvägen 5. 

 

Närvarande 

Anna Backström  

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren 

Viola Mickos 

 

544§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.15 av vice ordförande Lindfors. 

 

545§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

546§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

547§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Rehn och Kainulainen. 

 

548§   Godkännande av föredragningslistan 
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Föredragningslistan godkändes, med förändring. 557§ Årsfesten 2020 och 561§ infobrev 

lades till.  

 

549§     Fiilisrunda 

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

550§ Anmälningsärenden 

7.9, VTM20 möte, 2 deltagare 

8.9, Gulisintagning, 177 deltagare 

9.9, StudOrg idrottar, 12 deltagare 

10.9, Gulissits del 2, 52 deltagare 

10.9, Gulissits del 2 efterfest, 57 deltagare 

12.9, StudOrg goes pride, 9 deltagare 

14.9, Presidiemöte, 5 deltagare 

 

551§ Ekonomi  

Hasselblatt väntar ännu på några betalningar från gulisevenemangen, men i det stora hela är 

ekonomin under kontroll. Det har varit många som avanmält sig försent och glömt att 

avanmäla sig till gulisevenemag, Hasselblatt och Lindh ska kolla upp vem som ännu ska 

betala.  

 

552§ Incident under natten 8-9.9 

Det har uppstått en situation då en föreningsmedlem har betett sig hotfullt och respektlöst på               

en bar mot andra föreningsmedlemmar, utomstående människor och vakter. Lindh förklarade           

situationen gällande incidenten under natten 8-9.9 mera ingående. Personen i fråga kommer            

att få portförbud fram till årets slut och villkorligt portförbud i ett halvt år. Backström och                

Wahlgren kommer att träffa personen och diskutera hens beteende och förklara           

konsekvenserna som även skrivs skriftligen.  

 

553§ Feedback 

Gulisintagningen 8.9: 
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- Trots att det regna hela dagen och största delen av kvällen var evenemanget lyckat.              

Feedbacken som kommit in via blanketten har enbart varit positiv.  

- Det har kommit in ett önskemål om svårare punkter, som skulle vara svårare att lösa               

eller utföra.  

- Utisarna har uppskattat att de fick vara med i samma lag som de nationella gulisarna.  

Gulissits del 2: 

- Feedbacken från gulissitsen del 2 har bara varit positiv.  

StudOrg goes Pride: 

- Evenemanget började i Brunnsparken men flyttades sedan inomhus till ett café då det             

började regna. Överlag var det ett lyckat evenemang. 

 

554§ HUS delegationsval 2020 

Hittills finns det 7 kandidater till HUS delegationsval 2020. Hela styrelsen ska ställa upp i               

valet så att StudOrgs kvot på 15 personer fylls.  

 

555§ Utskottsmöten och interntprogram 

Alla utskott ska ordna ett möte eller ett internt program med sina funktionärer för att bibehålla                

funktionärsandan. Samtidigt ska det göras reklam för utskotten för att försöka rekrytera            

medlemmar, speciellt gulisar. Trots att StudOrg inte kan ordna så många evenemang måste             

det rekryteras funktionärer inför kommande år så att utskotten inte försvinner, det är också              

viktigt att uppmärksamma våra traditioner så att de inte försvinner. Varje utskott ska också              

planera åtminstone ett evenemang som kan förverkligas under hösten, om inte utskottet redan             

har ordnat evenemang eller har evenemang på kommande. Alla utskott och extraordinära            

funktionärer ska få en Instagram-dag under hösten för att presentera sitt utskottet eller sin              

uppgift.  

 

556§ Utlottning av Nationen 

Utlottningen av Nationen kommer att ske via Facebook. Där det kommer att publiceras ett              

inlägg som förklarar tävlingen och priset. I inlägget får medlemmarna dela med sig av sitt               

favorit minne från studielivet i form av text, bild, video eller en kombination av dem. Av de                 
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som deltar lottas det sedan ut en vinnare som får boken Nationen. Styrelsen ska också delta i                 

tävlingen men kan inte vinna. Tävlingen uppmärksammas även på Instagram.  

 

557§ Årsfesten 2020  

Årsfesten 2020 inhiberas. Planen är att ändå kunna ordna någon form av program under 

årsfestveckan och det ska satsas på Årsfestbladet 2020 som ges till medlemmarna och 

vänföreningarna. Horrorjakten ordnas på måndagen den 19.10 istället för baklängessitsen. 

Eventuellt ska det ordnas en live stream under medaljutdelningen till vilken alla som ska få 

en medalj bjuds in. Om StudOrg får behålla en del av sponsen kan den användas för att ordna 

satsade evenemang under årsfestveckan.  

 

558§ Utskottsteser 

Programutskottet 

- Gulisidrottar på onsdag 16.9. Väderprognosen lovar dock storm under kvällen, ifall 

vädret sviker kommer evenemanget att skjutas upp.  

- Rehn har anmält ett lag från StudOrg till Unisports futsal serie.  

- Horrorjakten ordnas på måndagen den 19.10 istället för baklängessitsen, i samarbete 

med festutskottet. Resten av styrelsen håller StudOrgs punkt. Även vänföreningarna 

ska bjudas in till horrorjakten för att hålla en punkt. 

Internationella utskottet 

- Johansson Lundberg försöker hitta en plats för utissitsen.  

Gulnäbbsutskottet 

- Chillkväll i tutorgrupperna på tisdag 15.9. 

Festutskottet 

- Festutskottet tar initiativ för att ordna ett utomhusevenemang för alla funktionärer, 

Alla ska kolla dagar som skulle passa så att det nästa vecka kan bestämmas ett datum 

för evenemanget.  

Årsfestkommittén 

- Årsfesten 2020 inhiberas. 

Kommunikationsutskottet 

- Inget att rapportera.  
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Studie- och arbetslivsutskottet 

- Utbildningsstyrelsen vid Soc&kom börjar igen med möten varannan vecka.  

- Kainulainen planerar ett evenemang gällande praktikinfo.  

  

559§ Post 

- Fest1 inhiberas. 

- Åbo Nations kuratorsskifte och stipendieutdelning 26.9.2020.  

 

560§ Övriga ärenden 

- Wahlgren har pratat med USF:s ordförande gällande det att årsfesten inhiberas. USF:s 

lovar att hjälpa och stödja StudOrg vid behov.  

- Halarmärkena från halarmärkestävlingen har kommit. Halarmärkena ska eventuellt 

säljas i samband med något evenemang utomhus.  

- Backström ska träffa alla styrelsemedlemmar individuellt via Zoom eller fysiskt för 

att diskutera.  

 

561§ Infobrev 

- Gulis idrottar 

- Fråga Soc&koms ledning 

- HUS delegationval 

 

562§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 21.9 kl. 16.15 på Nypolen. 

Lindfors fixar mötesmat.  

 

563§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.18.05 av vice ordförande Lindfors. 
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_________________________________   _________________________________ 

Vice ordförande Matilda Lindfors                Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Julia Rehn                     Protokolljusterare Tuukka Kainulainen 

 

 

Adress      E-post Telefax Bank Internet 

Snellmansgatan 12      sskh-studorg@helsinki.fi 09-191 28430 Aktia FI09 4055 1020 2841 25 http://www.studorg.org 

00100 Helsingfors  

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

