
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 (38/2019) måndagen den 09.12 klockan 08.30 på 
Snellmansgatan 12/rum 250. 
 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko 

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Viola Mickos 

Emmy Syrjälä 

Matilda Lindfors 

Benjamin Lindström, avlägsnade sig 09.25.  

Sophia Buss, avlägsnade sig 09.25. 

Titus Wahlgren, avlägsnade sig 09.25. 

Julia Rehn  

Ronja Lindh 

Lucas Hasselblatt, avlägsnade sig 09.20. 

Elvira Rapo  

Alexander Beijar  

Oscar Suomela, avlägsnade sig 09.25. 

 

663§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.30 av ordförande Mickos. 

 

664§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

665§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt  

Ronja Lindh beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.30.  
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Elvira Rapo beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.30.  

Julia Rehn beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.30.  

Alexander Beijar beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.30. 

Oscar Suomela beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.30. 

Lucas Hasselblatt beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 08.43  

 

666§     Val av protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Buss och Backström. 

 

667§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  

 

668§     Styssefiilis 

Mötesmedlemmarna fick redogöra för sitt humör för dagen.  

 

669§     Anmälningsärenden 

02.12, Möte med HUS högskolepolitiskt ansvariga, 1 deltagare 

03.12, StudOrg Yogar, 4 deltagare 

04.12, StudOrg idrottar, 11 deltagare  

05.12, Motionstimmen, 3 deltagare  

06.12, Glöggchill, 30 deltagare  

06.12, Studenternas fackeltåg, 43 deltagare 

08.12, Christmas Madness, 13 deltagare 

 

670§     Ekonomi 

Lindström är tillbaka från semestern. Nya bankkoder har kommit. Lindström väntar på            

bildningsförbundets understöd till Arbetslivsseminariet. Drinkbiljetter ska göras och        

ersättningar ska betalas. Ett par företag ska ännu betala halarsponsen för 2018.  

 

671§  Spexets hälsning  
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Beijar gick igenom spexet som varit. Spexsskifte med spexansvariga hålls i helgen. 18.12             

hålls en sista träff med spexteamet. Tack till teknikerna ska ännu införskaffas. Det har kommit               

mycket bra feedback från spexet, både från publiken och de delaktiga. Styrelsen tackades för              

sin hjälp, främst med serveringen och inträde.  

 

Lucas Hasselblatt anlände. 

 

Efter spexet så blev spexets rekvisita illa behandlat i StudOrg-rummet, i och med att det inte                

hade en ordentlig förvaringsplats. Detta har dock diskuterats och retts ut med de ansvariga.              

Viktigt för framtiden att tänka på förvaringen av spexets saker, så det inte lämnas vind för                

våg.  

 

 

672§  Feedback studenternas fackeltåg 

Larjanko upplevde att arrangemanget gick smidigt. Det har varit problem med anmälan            

eftersom StudOrgs klassificering som “självständig enhet”, men i år gick det bra med             

anmälan. Efter fackeltåget for många till StudOrg-rummet för att umgås, vilket är trevligt. Det              

städades bra efteråt också, vilket var tacksamt. Instruktionerna för fanbärarna var otydliga,            

vilket har varit ett upprepande problem. Larjanko eller Wahlgren kan gärna lämna feedback             

till arrangörerna om detta. Det fördes diskussion om evenemangets nationalistiska stil, mötet            

bedömde att studenterna är kompetenta nog för att göra en egen bedömning om evenemanget              

intresserar dem eller inte. StudOrgs marknadsföring av evenemang diskuterade också, vilket           

jobbas vidare på nästa år också. 

 

673§  Collegetröjorna 

Collegetröjorna har kommit. Mickos är påväg till Sverige så hon skriver en fullmakt till              

Lindström som hämtar ut dom. Mickos sätter ut information om betalningen.  

 

674§  Städning av StudOrg-rummet 
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Lüttge har ansvar fram tills 12.15. Lüttge införskaffar städredskap så att det räcker. Sopsäckar              

ska införskaffas. Gamla koppar som är söndriga ska slängas. Träet som finns kan föras till               

källaren. Lüttge införskaffar klister-tavelhängare.  

675§  Utskottsteser 

Programutskottet: StudOrg idrottar hålls som vanligt. Sångbokskommitténs ordförande ska         

tillfrågas om att skriva testamente.  

Internationella utskottet: Christmas Madness evenemanget verkar ha uppskattats. Idag         

ordnas Secret santa med utisarna. Utis Farwell hålls på onsdag 11.12, alla ska gärna anmäla               

sig så snabbt som möjligt. Syrjälä har ett bra arrangörsteam inför det. Gamla sångboken ges               

som hejdå-gåva till utisarna, eftersom det finns många som aldrig sålts. Syrjälä ska kämpa för               

att få feedback av sina utskottsaktiva. Utisarna är inbjudna till Borderlines Lucia-evenemang.  

 

Lucas Hasselblatt avlägsnade sig.  

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Niemistö har varit på möte med HUS i förra veckan. Det              

uppstod diskussion om närvarokrav på obligatoriska kurser. Enligt HUS högskolepolitiska          

expert duger inte motivationen att “närvaroundervisning är god undervisning” för att ha            

obligatorisk närvaro. Mötet bestämde att vi skriver ett ställningstagande om detta tillsammans            

med HUS. Studenthälsans välmåendemöte flyttades till våren 2020, så Niemistös efterträdare           

har fått kontaktuppgifter och tar över samarbetet.  

Gulnäbbsutskottet: Traditionsenligt skifte mellan utskottsordföranden sker nångång i början         

av nästa år genom att ordna ett tutorinfo PopUp-tillfälle under en eftermiddag. 

Årsfestkommittén: Testamente för sillischefen har kommit, väntar ännu på         

efterfestansvariges testamente.  

Festutskottet: skriver på testamenten. 

Kommunikationsutskottet: Utgivningskaffe hålls 16.12.  

 

Oscar Suomela, Benjamin Lindström, Titus Wahlgren och Sophia Buss avlägsnade sig.  

 

676§     Post 

- codexpressen 
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- post till statsvett 

- Inbjudan till soc&koms julglögg, 11.12  

- Inbjudan till ordförandeseminarie 

 

677§  Övriga ärenden 

- Påminnelse: Deadline för testamenten 13.12 

- Testamenten ska skickas till Backström och Mickos som kommenterar testementet.  

- Påminnelse: Usf julfest 16.12 

- Uppmuntran att anmäla sig till julfesten som hålls nästa måndag kl.18.00.  

- Påminnelse: Rektorskaffe 17.12 kl. 9.00 

 

 

678§  Infobrev 

Städning 

StudOrg idrottar 

Utis Farewell  

Frågor till rektorskaffe 

 

679§  Nästa möte  

Nästa möte hålls måndag 16.12 kl.08.30 

Mickos fixar mötestraktering. 

 

680§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 09.33.  

 

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Sophia Buss                      Protokolljusterare Anna Backström 
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