
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 (18/2018) onsdagen den 7 maj klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Jesper Laitinen  
Annika Hätinen 
Alex Thilman (anlände kl. 16.41) 
Emmi Piippo 
Camilla Alperi 
Titus Wahlgren (anlände kl. 16.09) 
Peggy Johansson 
Mirjam Ekelund (anlände kl. 16.40) 
Axel Hansson (avlägsnade sig kl.  16.08) 
 
 
 

316§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.05 av ordförande Åström. 
 
317§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 
 

318§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Axel Hansson beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

319§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Heimbürger och Johansson. 

 

320§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
 

321§     Anmälningsärenden 

- Onsdag 2.5: StudOrg idrottar, 7 deltagare. 

- Torsdag 3.5: Motionstimme & frukost, 3 deltagare. 
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- Fredag 4.5: StudOrgs vårstädning, 15 deltagare. 

- Fredag 4.5: TF - StudOrg picknicksits, 30 deltagare. 

- Lördag 5.5: Habitus årsfest, 1 deltagare. 

- Måndag 7.5: Dataskyddslag- workshop, 16 deltagare. 

 

322§     Ekonomi 

2300 € stöd från Tre Smeder har kommit in på konto. Johansson skall kolla med               

idrottsansvariga om Unisport salens räkning. 

 

323§  Feedback från Picknicksitsen 

- Sitsen fungerade ok och det var bra stämning under sitsen. Maten var inte den bästa               

möjliga och priset för sitsen var för högt jämfört med matens nivå. 

- Ordnandet av evenemanget var lite problematiskt eftersom ingen hade helt koll på vad             

som skall göras och vem gör vad. En tydligare plan borde göras upp för att lätta                

ordnandet. 

- Marknadsföringen för evenemanget kunde ha skötts bättre enligt en del, andra tyckte            

att marknadsföringen var ok. 

- Städandet och mesta av ordnandet föll på TF, evenemangets planerande borde skötas            

bättre. 

- Det var bra med program (stafett-tävling) men programmet kom kanske lite för sent             

eftersom sitsen började redan då vara slut och programmet kunde även utvecklas en             

del. 

 

324§     HUS delegationsval 

- Åström och Piippo var några veckor sedan på SNÄFs info gällande delegationsval. 

- På hösten ordnas HUS delegationsval. Alla HUS medlemmar har rösträtt. StudOrg är            

under SNÄF och de flesta av styrelsemedlemmarna ställer upp som valkandidater. 

- Piippo är campusansvarig, en valchef för delegationsvalet behövs ännu. 

 

325§     Utskottsteser 
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Programutskottet: På tisdagen ordnas det fotbolls-ÄM och på onsdagen blir det evenemang            

för att gå och se på Studentteatern, anmälan är stängd. Lördagen 4.8 ordnas StudOrgs              

sommarträff för alla föreningsmedlemmar, troligen på Sveaborg. 

 

Internationella utskottet: Laitinen skall göra kort till alla utisar till utis farewell party som              

ordnas 12.5. 

 

Festutskottet: Diskussionsmöte gällande herr- och dammiddagarna ordnas på onsdagen, där          

det bjuds på lite morgonmål. Ett frågeformulär har publicerats där de som inte kan komma på                

plats kan skriva sin åsikt och förbättringsförslag. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Dataskyddslag-workshop (GDPR) ordnades idag med alla         

ämnesföreningarnas styrelser. 

 

Gulnäbbsutskottet: Guliskomposten blir antagligen klar i slutet av maj. 

 

Jubileumsårsutskottet: Årsfestmarskalkerna har satt sponssökningens gräns till 400 e för att           

få en gratis årsfest. Sås&Kopp är ett alternativ för uppträdande på årsfestsillisen. Jan             

Åkerblom är ett alternativ för årsfesttalare. Horrorjakt ordnas på hösten. Halarmärkena skall            

beställas senast på sommaren. 

 

326§  Post 

- Post från aktia 

 

327§  Övriga ärenden 

- Styrelsen har fått inbjudan till Soc&Koms utvecklingsdagar i Haikko 12-13.6. 

- 7.6 kl. 16 ordnas Publiken.  

 

328§  Infobrev 

- Diskussionsmöte gällande herr- och dammiddagarna 

- ÄM 
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- 10-21.5 klassresor 

- StudOrg idrottar fortsätter i alla fall hela maj. 

 

329§  Mötesmat till nästa möte 

Piippo hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

330§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 16.54 av ordförande Åström. 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Peggy Johansson             Protokolljusterare Tua Heimbürger 
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