
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 (32/2020) måndagen den 28 september klockan 

16.15 via Zoom.  

 

Närvarande 

Laura Törnroos 

Lucas Hasselblatt 

Alexander Beijar 

Elvira Rapo 

Julia Rehn 

Ronja Lindh 

Tuukka Kainulainen 

Susanna Johansson Lundberg 

Matilda Lindfors 

Titus Wahlgren 

 

581§   Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.17 av vice ordförande Lindfors. 

 

582§   Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

583§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt. 

 

584§   Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Beijar och Lindh. 

 

585§   Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 

586§     Fiilisrunda 
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De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen. 

 

587§ Anmälningsärenden 

21.9, Möte med SNÄf:s valteam, 2 deltagare  

24.9, Möte med universitetskollegiets studentrepresentanter, 2 deltagare 

24.9, Syfiilis och spelkväll på Zoom, 13 deltagare 

 

589§ Ekonomi  

Wahlgren hälsar att medaljbeställningen är under kontroll. Kuratorskedjan är ännu under 

konstruktion, men är eventuellt färdig samtidigt som medaljerna. 

 

589§ Feedback av Syfiilis och spelkväll på Zoom 24.9 

Syfiilis och spelkväll på Zoom var lyckat. Deltagarantalet var lågt men evenemanget kom             

väldigt snabbt på. Att evenemanget till stor del gick ut på att sy halarmärken kan ha skrämt                 

iväg gulisar i och med att de ännu inte har en halare. 

 

590§ Höstens verksamhet  

Det fördes en diskussion gällande höstens verksamhet och distansevenemang. Det togs ett            

beslut att bromsa lite med distansevenemangen, denna vecka ordnas det inget evenemang.            

Istället kommer det att satsas mera på de distansevenemang som ordnas. Ett förlsag på nästa               

distansevenemang som ordnas är ett pubquiz, evenemanget planeras av Johansson Lundberg,           

Rehn, Lindfors, Beijar och Törnroos. 

 

591§ Försäljning av halarmärken 

Det fördes en diskussion gällande försäljningen av halarmärkena. Endera kommer styrelsen i 

ett senare skede ordna halarmärkestorg utomhus. Alternativt ska det göras ett formulär med 

bilder på alla halarmärken så att medlemmarna via formuläret kan beställa vilka märken de 

vill ha och få dem postade, mot fraktavgiften.  

 

592§ Utskottsteser 

Programutskottet 
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- Det fördes en diskussion gällande StudOrg idrottar och när de kan ordnas igen. 

Förhoppningsvis kan StudOrg idrottar ordnas igen om några veckor.  

Internationella utskottet 

- Inget att rapportera.  

Gulnäbbsutskottet 

- Lindh och tutorerna ska planera ett distansevenemang för gulisarna.  

Festutskottet 

- Festuskottet ordnar ett utskottsmöte för att locka med nya utskottsaktiva, och på 

samma gång presentera utskottet och verksamheten. För att visa upp vad 

utskottsverksamheten går ut på kan de planera till exempel baklängessitsen eller annat 

evenemang. 

- Funktionärshalarmärkena ska eventuellt postas hem till alla funktionärer som ska få 

märket. Planeringsgruppen, Lindfors, Kainulainen, Rapo, Lindh och Törnroos, 

diskuterar saken närmare och tar upp det på nästa möte.  

Årsfestkommittén 

- Årsfestkommittén ska hålla ett möte med kommunikationsutskottet inom kort för att 

planera årsfestbladet 2020.  

Kommunikationsutskottet 

- Kommunikationsutskottet ska hålla ett möte med årsfestkommittén inom kort för att 

planera årsfestbladet 2020.  

Studie- och arbetslivsutskottet 

- VTM20 har ett instagramkonto och har idag satt ut save the date för evenemanget. 

Inlägget ska vidarebefordras på StudOrgs Instagram-konto. 

  

593§ Post 

- HUS medlemsbulletin.  

 

594§ Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden. 

 

595§ Infobrev 
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- VTM20 

- Årsfestveckan 

 

596§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 5.10 kl. 16.15 via Zoom.  

 

597§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.06 av vice ordförande Lindfors. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Vice ordförande Matilda Lindfors                Mötessekreterare Laura Törnroos 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Protokolljusterare Alexander Beijar          Protokolljusterare Ronja Lindh 
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