
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 (12/2018) måndagen den 26 mars klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Emmi Piippo  
Titus Wahlgren 
Mirjam Ekelund 
Camilla Alperi 
Anna Björkqvist 
Niklas Backlund (anlände 16.57 och avlägsnade sig kl 17.20) 
Henrik Ekelund ( anlände 16.57 och avlägsnade sig kl. 17.20) 
 
 
 

214§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.06 av ordförande Åström. 
 
 
215§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 
 
216§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Niklas Backlund beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.57. 

 

217§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Heimbürger och Thilman. 

 

218§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med en tilläggning av 225§: Delegationens hälsning. 
 

219§     Anmälningsärenden 

-Måndag 19.3: Funktionärsskifte, 23 deltagare. 
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-Onsdag 21.3: Ylonz biljettsläpp, 40 deltagare. 

-Onsdag 21.3: StudOrg idrottar, 12 deltagare. 

-Torsdag 22.3: Motionstimme & frukost, 2 deltagare. 

-Torsdag 22.3: StudOrg donerar blod, 7 deltagare. 

-Fredag 23.3: International dinner, 15 deltagare. 

-Fredag 23.3: Dammiddag, 47 deltagare på sitsen. 

-Lördag 24.3: ÅSFH:s årsfest, 2 deltagare. 

-Lördag 24.3: Teknologföreningens årsfest, 4 deltagare. 

-Måndag 26.3: Äggjakt, 20 deltagare. 

 

220§     Ekonomi 

- StudOrg får 2300€ i stöd av Stiftelsen Tre Smeder i slutet av april. 

- Vi har möjligheten att få ett lån på 1500€ av USF ifall det behövs. Detta bestäms på                 

nästa veckas möte. 

- Kassan är inte ännu räknad efter dammiddagen. 

 

221§  Feedback från dammiddagen  

- Förrätten och efterrätten fungerade bra, förutom att förrätten tog slut och ransonerades            

jämnt till de som blev utan från tidigare redan serverad mat. Huvudrätten var dålig. 

- Det var bra stämning på sitsen och själva middagen fungerade bra. 

- Det var oklart om efterfesten skulle vara öppen eller stängd. 

- Städandet fungerade inte, en person nattstädade och en oförberedd person          

morgonstädade. Klara namn bör finnas för både nattstädsteam och morgonstädsteam. 

 

222§     Vårseminarium 

- Seminariet ordnas imorgon kl. 16-19. Representanter för alla ämnesföreningar finns.          

Representanternas presentationer finns på facebook-evenemanget. 

- Piippo och Heimbürger sätter festsalen i ordning före seminariet börjar. 

- Rosor som tack köps till representanterna. 
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223§  Feedback från funktionärsskiftet 

- Ett formulär för feedback skall göras, så att funktionärerna kan ge feedback på             

evenemanget. 

- Evenemanget var kanske en aning tråkigt, infodelen var bra och funktionärerna fick            

nödvändig information.  

- Styrelsen kunde mer ha hållit uppe en god stämning och till exempel snacka mera med               

funktionärerna så att evenemanget skulle ha blivit “roligare”. 

- Evenemanget kunde ha satts ut tidigare, så att funktionärerna skulle ha vetat tidigare             

om evenemanget och evenemanget kunde ha planerats mer strukturerat. 

- Mera program efter utbildningen skulle ha varit bra.  

 

224§     Lån av USF 

- USF har befullmäktigat ordförande Elin Andersson att bevilja lån till StudOrg. 

- På nästa veckas möte bestäms om StudOrg tar lånet. 

 

225§ Delegationens hälsning 

- Delegationen får tillgång till hela StudOrgs drive. Det är lättare att administrera            

mapparna om rättigheterna ges. 

- Hätinen går igenom rättigheterna till driven. 

- FU och PU har kommit bra igång. IU har haft det lite svårare eftersom utisarna kanske                

inte varit så aktiva. SAU har börjat bra, seminariet och studiebesöket var bra.             

Informationsdelningen till föreningen (vid behov) och inom styrelsen kunde ske          

smidigare. Inom GU blir guliskomposten på Thilmans ansvar så att tidningen blir            

gjord. JU har börjat bra men kanske lite sakta, funktionärerna kunde ledas lite mera.              

Sara Haapalahti tar ansvaret för att få ut en jubileumstidning. ÅFK fungerar bra. Ett              

möte kunde hållas så att planeringen av årsfesten kunde framskrida med hjälp av             

funktionärer. 

- Ett funktionärsskifte på hösten kunde vara en bra idé. Utskottsinterna program kunde            

också ordnas. 
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- Ekonomins situation kan ha en effekt på olika evenemangs ordnande. Budgeterna skall            

göras klara och sedan lita på att ansvarspersonen för evenemanget kan använda            

pengarna rätt. Utskottsordförande kunde också hålla koll på ungefär hur mycket           

pengar sitt utskott använder. Alla utskotten kunde till exempel göra en liten            

budgetplan per varje halvår och försöka följa denna på alla evenemang under halvåret. 

- Kaffe- och mjölkinskaffning har fallit på hustomtedelegationen och det kunde          

förbättras eftersom det inte fungerat helt som önskat. Till exempel en budgetplan            

kunde göras och en liten kassa för mjölk och kaffeinskaffandet. En budget kunde             

göras upp och betalningen diskuteras med skattisen. 

- Hemsidan kunde uppdateras bättre. En person utanför styrelsen kunde hittas som           

kunde hjälpa att uppdatera hemsidan till en bättre version.  

- Grillfesten för USF och delegationen ordnas i Maj. StudOrg ordnar denna grillfest. 

- Storsitsen som ordnas på senatstorget kunde ordnas så att studorg skaffar maten till             

sitsen för sina medlemmar. 

- Ett facebook-evenemang skall göras för gamylsitsen. 

- Delegationen ordnar gemensamt program för Delegationen och StudOrgs styrelse. 

 

226§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Förra veckans evenemang: “StudOrg donerar blod” gick bra,         

evenemanget var uppskattat och kunde ordnas på nytt på hösten. Om 10 personer från              

StudOrg donerar får vi ett diplom. Om 30 personer från StudOrg donerar får vi ett               

gulddiplom. Man kan gå och donera närsomhelst. Idag ordnades äggjakt i skolan,            

evenemanget fungerade bra. På onsdagen ordnar PU evenemang för att besöka Ateneum kl.             

14. På onsdagen är det deadline att anmäla sig till StudOrg goes Stjärnenatten. Gratisdag till               

Kiasma är i planering. Fotboll ÄM:s planering skall inledas. 

 

Internationella utskottet: International dinner ordnades förra veckan, evenemanget gick bra          

och det var mysig stämning. Nästa evenemang ordnas preliminärt i maj, en picnic på              

Sveaborg. En dagsresa till Borgå planeras preliminärt. Förslag för IU evenemang tas gärna             

emot av Laitinen. Besök till riksdagshuset kunde vara ett förslag på evenemang. 
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Festutskottet: Skåttissitsens bilder postas till StudOrgs Flickr konto så småningom. StudOrgs           

anmälan till vårsitsen öppnas på torsdagen 29.3. Nakkilistan för sitsen finns på FU:s             

facebookgrupp, serverarna och sångledarna finns. Även ett dekorationsteam finns.         

Köksteamet är ännu tomt, Heimbürger skall rekrytera funktionärerna. 

 

 

Studie-och arbetslivsutskottet: Tentarkivet är ett problem eftersom det inte fungerar att           

uppdatera den. Piippo skall uppdatera det fysiska tentarkivet. Vårseminariet ordnas imorgon.           

Piippo tog upp att det skulle vara bra om StudOrg kunde möjligen dela ut mer stipendier på                 

årsfesten. 

 

Gulnäbbsutskottet: Tutorerna är valda. Tre stycken internationella tutorer har valts istället           

för två. En facebook-grupp är skapad och Thilman skall träffa tutorerna de närmaste dagarna.              

Tutorskifte skall ordnas i något skede på våren. En whatsapp grupp skall skapas. En punkt för                

gulismoj skall sättas med i nästa föredragningslista. Bokningen för gulismoj stugan är            

dubbelkollad (bokades för några månader sedan). Thilman skall göra en datumsplan för            

hösten. Thilman kollar med Nylands Nation för eventuell hyrning av nationslokalen till något             

gulisevenemang (kvällsfest). 

 

Jubileumsårsutskottet: Första sponsmötet skall hållas så småningom. Allmänt verkar         

årsfesten vara under kontroll. Årsfesttalare skall försökas hittas. StudOrgs 75 års logo tejpade             

på glas planeras, Wahlgren väntar svar från tryckeriet. Wahlgren skall fota prylarna som skall              

vara med på utställningen. 

 

227§  Post 

- Thorax styrelseplanch 

 

228§  Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden 
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229§  Infobrev 

- Seminarium 

- Ateneum 

- Stjärnenatten 

- Vårsits 

- Snapsvisetävling 

 

230§  Mötesmat till nästa möte 

Johansson hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

231§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.36 av ordförande Åström. 

 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
Protokolljusterare Alex Thilman Protokolljusterare Tua Heimbürger 
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