
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 (24/2018) måndagen den 10 september klockan 
15.00 på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman  
Titus Wahlgren 
Jesper Laitinen  
Peggy Johansson 
Ariel Roos 
Oscar Sandelin 
 
415§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 15.00 av ordförande Åström. 
 

416§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

417§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ariel Roos och Oscar Sandelin beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

418§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Johansson och Thilman. 

 

419§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med en tilläggning av 427§ Hustomtedelegationen. 
 
 

420§     Anmälningsärenden 

- Tisdag 4.9: Programutskottets möte, 7 deltagare. 

- Onsdag 5.9: Festutskottets möte, 11 deltagare. 

- Onsdag 5.9: Guliskaraoke, 65 deltagare. 

- Torsdag 6.9: intressemöte för spexet, 20 deltagare. 
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- Torsdag 6.9: Årsfestmöte, 14 deltagare. 

- Torsdag 6.9: Kannunvalajats intagning, 6 deltagare.  

- Fredag 7.9: Gulissits 94 deltagare, efterfest 130 deltagare. 

 

421§     Ekonomi 

Johansson skall räkna kassan från gulissitsen imorgon.  

 

 

422§     Feedback från gulissitsen 

Förberedelserna för sitsen var orutinerat. Själva utförandet av sitsen gick bra. Städningen och             

stängandet av festen gick bra. Balkongvakten och styrelsen skall se till att balkongens regler              

följs, detta skall även sägas tydligare på nästa sits då reglerna presenteras. Sångledarna skötte              

sångledarskapet bra. Det var för många inblandade i sitsens planering. 

 

 

423§     Beviljande av Nypolen nycklar 

Spexansvariga Sara Haapalahti och Anna Hellberg beviljas nycklar till Nypolen. 

 

 

424§     Internationella sitsen 18.9 

Internationella sitsen ordnas om en vecka. På onsdag kl. 16.00 ordnas planeringsmöte där             

nakkilistan fylls och ansvarsuppgifter delas ut. Sitsen blir för 40 personer. Program planeras             

till sitsen, till exempel fun fact-leken, eller ett alternativ till denna lek.  

 

 

425§     Gulisintagningen 11.9 

Gulisintagningen ordnas imorgon. Styrelsen skall vara på plats kl. 15.45 på Nypolen med             

halare och styrelseskjorta. Styrelsens punkt är på Tjärholmen. Lagen skall vara tillbaka på             

Nypolen senast kl. 21. Efterfesten stänger kl. 2.00. Efterfesten är öppen för StudOrgare.             

Styrelsens punkt blir beerpong. Åström är ansvarig för punkten. Bord, beerpongmuggar och            

mycket vatten måste tas med till punkten.  
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426§     Avanmälningar från sitser 

- Ifall man avanmäler sig från en sits för sent (samma dag kl. 12) skall personen som                

avanmält sig betala sitsen. Utskottsansvariga skall se till personen betalar till StudOrgs            

konto eller med kontanta.  

 

427§ Hustomtedelegationen 

Hustomtedelegationen ber om bidrag för att skaffa kaffe och te till StudOrg. Kaffe håller på               

att ta slut. StudOrg bidrar till detta så att HD kan köpa kaffe och te. 

 

 

428§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Idag ordnas cykeläventyr med SHS. Två lag från StudOrg är med i             

evenemanget. På onsdagen ordnas gulis idrottar, gemensam start ordnas från skolan av            

idrottsansvariga. Julia Rehn är nya motionstimmesansvariga. Motionstimmen ordnas på         

torsdagen kl. 8.20 och morgonmål efter det i StudOrg-rummet. På fredagen ordnas            

evenemang för att gå och se på Göteborgarspexet, imorgon är sista anmälningsdagen.            

Horrojakten planeras tillsammans med JU. 

 

Internationella utskottet: Efter IU sitsen skall Laitinen lägga upp en feedbackblankett för att             

få feedback från de första veckorna. IU-möte ordnas på onsdag. Karaokeförfesten gick bra             

och alla utisar deltog i förfesten. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: På onsdagen ordnas ett möte med ämnesföreningarnas          

studieansvariga för att få ämnesföreningarna aktiverade i delegationsvalet. Piippo deltog i ett            

möte med campusanvariga igår. Idag ordnas en ost- och vinkväll av SNÄf på Nylands Nation,               

där går man igenom information av delegationsvalet. En praktik-kväll ordnas tillsammans           

med Politicus 26.9 kl. 16-18. 
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Festutskottet: Anmälan för inledande sitsen öppnar på fredagen. Nakkilistan är ganska tom            

ännu. 14.9 skall evenemanget för gemensamma sitsen med Kannunvalajat komma ut.  

 

Jubileumsårsutskottet: Stan Sanila ställer upp som årsfesttalare. Horrorjaktens punkthållare         

blir alla ämnesföreningar, scoutpunkt, spexpunkt, TF, Nylands Nation och kanske även           

Gamylpunkt. Exakta tidtabeller för årsfesten görs imorgon. Horrorjaktens        

halarmärkesbeställning har skickats in idag. Wahlgren skall bygga beerpong bord. Det har            

kommit in bidrag till logotävlingen, sista dagen att delta är 18.9.  

 

Gulnäbbsutskottet: Tutorerna får nästa sits för halva priset eftersom de på gulissitsen            

betalade hela priset fast de skulle få halva gratis. Efter intagningen är nästa gulisevenemang              

GulisMoj 

 

429§  Post 

- HanSe årsfestinbjudan 19.10 

 

 

430§  Övriga ärenden 

- Den nya hemsidan är publicerad. Bilder och en del texter skall ännu finslipas.             

Telefonversionen är under arbete. 

- Styrelsen skall försöka bli vänner med gulisar på facebook. 

 

 

431§  Infobrev 

- Gulis idrottar  

- Motionstimme och frukost 

- Göteborgarspexet 

- IU möte onsdag kl. 16 i StudOrg-rummet 

- Inledande sits 

- International sits 
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432§  Mötesmat till nästa möte 

Hätinen hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

433§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 16.04 av ordförande Åström. 

 

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Peggy Johansson              Protokolljusterare Alex Thilman  
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