
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 (23/2018) måndagen den 3 september klockan 
16.00 på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman  
Titus Wahlgren 
Jesper Laitinen (anlände kl. 16.05) 
Emmi Piippo 
Viola Mickos (anlände kl. 17.04) 
Ninni Jensen (anlände kl 17.04 och avlägsnade sig kl 17.15) 
Oscar Sandelin (anlände kl. 16.58) 
 
 
398§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.00 av ordförande Åström. 
 

399§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

400§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Viola Mickos och Ninni Jensen beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.04 

 

401§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Björklöf och Heimbürger. 

 

402§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
 
403§     Anmälningsärenden 

- Måndag 27.8: Träff med Soc&Koms rektor, 9 deltagare.  

- Måndag 27.8: Afterschool på Molly Malone’s, 66 deltagare. 

- Tisdag 28.8: Paparazzikampen, 74 deltagare. 
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- Onsdag 29.8: Gulisbowling 72 deltagare, efterfest 85 deltagare. 

- Torsdag 30.8: Morgonmål i StudOrg-rummet, 35 deltagare. 

- Fredag 31.8: Gulisfest på Nylands Nation, 150 deltagare. 

 

404§     Ekonomi 

Fredagens fest hämtade bra med inkomster. Ekonomin är stabil.  

 

405§     Feedback från introveckan 

- Högskolans schema var dåligt planerat och tidtabellerna fungerade inte. 

- På Molly Malone’s var grupperna för stora i speed-dating leken, annars fungerade            

programmen bra. Diskussionsämnen kan funderas ut ännu bättre för att få en bra             

diskussion.  

(Jesper Laitinen anlände kl. 16.05) 

- Paparazzikampen på tisdagen fick positiv feedback. Det var bra att tutorerna och            

styrelsen var med blandade i grupperna. I en del grupper blev det så att tutorn och                

styrelsemedlemmen var “ledare” för evenemanget som inte är meningen, men inte i            

alla grupper. Många blev även kvar på efterfesten på Thristy Scholar.  

- Onsdagens gulisbowling hade ett stort deltagarantal. Även utbytesstuderandena var         

med på evenemanget. Många var också med på efterfesten i Mr. Don och Aussie Club.               

Minglandet med gulisarna på Mr. Don fungerade bra. Aussie Clubs kö blev lång vilket              

ledde till att en del gulisar gick hem före efterfesten. 

- På torsdagens morgonmål hade det köpts för lite morgonmål men tutorerna köpte mera             

mat så det räckte till alla. Städandet av StudOrg-rummet gick bra. 

- Fredagens gulisfestens städande gick inte enligt planerna. Det var för lite städare i             

natt- och morgonstädteamet. Golvet blev klibbigt så vi får inte tillbaka städpanten. En             

städfirma kunde bokas för att städa efter festen. Många satsade på festens tema och              

festen gick annars bra. Ljudnivån var hög så en ringklocka kunde tas med och              

användas för programpunkterna.  

- Både tutorerna och styrelsen har fått bra feedback från introveckan.  
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- Utbytesstuderandena har varit med ganska bra under introveckans program. Till          

fredagens fest kom nästan alla utisar. Introveckan har gått smidigt och Laitinen har             

marknadsfört StudOrgs evenemang. 

 

406§     Guliskaraoke 5.9 

Förfestar ordnas i olika lokaler hos tutorerna. Styrelsen delas upp i förfestarna och ca. kl 21                

förflyttar vi oss till Swengi.  

 

407§     Gulissits 7.9 

Gulissitsen blir en 90 personers sits. Gulisar, extraordinära funktionärer, tutorer och styrelsen            

är med på sitsen. Nakkilistan är nästan fylld. Maten är under kontroll. Efterfesten börjar kl.               

23.30 och är öppen för alla med studiekort. 

 

408§     Gulisintagningen 11.9 

Emma Strömbäck är ansvarig för gulisintagningen. Temat för intagningen är tidsmaskin.           

Kannunvalajat kommer inte med på intagningen. Teknologföreningen, Snäf och         

ämnesföreningarna kommer ha punkter på intagningen. Det är viktigt att få tidtabellen att             

hålla under intagningen och se till att alla vet sina ansvarsuppgifter, även tutorerna. 11.9 blir               

det kl. 16.00 samling på Nypolen. Styrelsens punkt är på Tjärholmen, där skall styrelsen vara               

senast kl. 16.30. 

 

409§     Utskottsteser 

 

(Närvaro och yttranderätt beviljades till Oscar Sandelin kl 16.58) 

 

Programutskottet: PU har imorgon planeringsmöte. Nästa måndag ordnas SHS         

cykeläventyrsevenemang. Ett evenemang för att gå och se på Göteborgarspexet ordnas 14.9.            

Idrottsansvariga har kontaktat unisport gällande unisportsalen. Det är inte möjligt att ta bort             

bokade turer utan StudOrg måste ha varje onsdag sin tur. Spexet har intressemöte på              

torsdagen.  
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Internationella utskottet: Internationella sitsen ordnas om två veckor. Fb-evenemanget är          

lagat och anmälningsblanketten kommer snart ut. Sitsen rymmer 40 platser. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Praktikinfo där äldre studerande berättar om sina          

praktikplatser ordnas 26.9, det ordnas tillsammans med Politicus. Snäfs valfotografering sker           

19.9 i Soc&Koms festsal.  

 

Festustkottet: FU-möte ordnas på onsdagen kl. 13.30, då planeras inledande sitsen och övrig             

info om festutskottet berättas. StudOrg ansvarar över maten 12.10 på gemensamma sitsen            

med Kannunvalajat och Cissi.  

 

(Viola Mickos och Ninni Jensen beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.04) 

 

Jubileumsårsutskottet: Wahlgren skall köpa beerpong-bord till StudOrg. Beerpong        

evenemang ordnas 24.9 på Nypolen. Årsfestspons har fåtts bra in. Inbjudningarna till            

årsfesten skall skickas ut så fort som möjligt. Efterfestplatsen för horrojakten är öppen. På              

torsdagen ordnas årsfestmöte kl. 13.30. Årsfestplastglas med logon skall skaffas till årsfesten.            

Inbjudan till logotävlingen kommer ut i morgon. Meningen är att man skall designa en ny               

75-års logo, priset för vinnaren är halva årsfesten gratis. Snapchatfilter utreds. 

 

Gulnäbbsutskottet: Hänvisar till 405§ 406§ 407§ 408§  

 

(Ninni Jensen avlägsnade sig kl. 17.15) 

 

410§  Post 

- Codexpressen 

 

411§  Övriga ärenden 

- Nästa veckas möte ändras till kl. 15.00. 

- Alla styrelsemedlemmar skall underteckna vårens protokoll i protokollmappen. 
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412§  Infobrev 

- Guliskaraoke 

- Intressemöte för spexet, utskottsmöten 

- cykeläventyret 

- göteborgarspexet 

- gulissitsens efterfest  

 

413§  Mötesmat till nästa möte 

Laitinen hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

414§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.21 av ordförande Åström. 

 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Jessica Björklöf               Protokolljusterare Tua Heimbürger 
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