
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 (21/2018) måndagen den 20 augusti klockan 17.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Annika Hätinen  
Peggy Johansson 
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman 
 
 
 

363§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17.01 av ordförande Åström. 
 
364§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

365§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

366§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Thilman och Ekelund. 

 

367§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.  
 
 

368§     Anmälningsärenden 

- 9-10.6: Styrelsens sommarträff, 11 deltagare. 

- 12-13.6: Soc&Koms utvecklingsdagar, 2 deltagare.  

- Lördag 30.6: StudOrg goes pride, 10 deltagare. 

- Fredag 3.8: StudOrgs sommarträff, 16 deltagare. 

- Måndag 20.8: Kandledningsgruppens möte, 2 deltagare. 
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369§     Ekonomi 

Johansson har börjat och bokföra. Ekonomin är stabil. Åström har varit till Aktia och              

diskutera om ett samarbetsavtal, styrelsen diskuterar förslaget på nästa veckas möte. 

 

370§     Feedback från sommarens evenemang 

- Styrelsens sommarträff gick bra och allting fungerade. Genomgången av våren var           

relevant och feedback från föreningsmedlemmarna gicks igenom.  

- StudOrgs sommarträff gick bra och människor kom på plats. Tiden gick fort och             

stämningen var bra. Tjärholmen fungerade även bra. I framtiden kan planering av            

sommarträffen och efterfesten göras ännu bättre för att få människor att komma på             

plats, t.ex. satsa mer på en efterfest, ordna ordentlig mat till träffen, göra en              

strukturerad tidtabell för hela kvällen så att folk kan komma med när som helst, eller               

ordna träffen på t.ex. en strand om vädret är bra. 

 

371§     Introveckan 27.8-31.8 

Måndag 27.8: Styrelsen presenterar sig ca. kl. 11.30 i festsalen, kanske även tidigare.             

Styrelsen kommer på plats kl. 9.30 till skolan. På eftermiddagen blir det chill på Molly               

Malone’s med b.l.a speed-dating, mingel och para ihop tutor med fakta-lek. Styrelsen skall             

även ha något lite program, Ekelund ansvarar för programmet. Styrelsen skall ha            

styrelseskjortona på hela dagen. Styrelsemöte ordnas på måndagen kl. 12. 

 

Tisdagen 28.8: På dagen har gulisarna informationstillfällen och program i skolan.           

Paparazzikampen ordnas kl. 16 i Kajsaniemiparken. Även tutorerna och styrelsen splittras in i             

lagen med gulisarna. Efter paparazzikampen blir det efterfest på Thirsty Scholar. Utisarna            

och magisterstuderandena är med i paparazzikampen. Styrelseskjortona och halaren skall vara           

på under paparazzikampen. 

 

Onsdag 29.8: Kl. 13.00 blir det styrelsepresentation för utisarna i sal 210. Festutskottet går              

runt i gulisgrupperna under dagen och berättar om FU. Inskriptionen ordnas kl. 14-15.30. På              
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kvällen ordnas gulisbowling kl. 19.30. Bowlingen blir 10 € per man och en gemensam start               

ordnas från Soc&Kom. Efter bowlingen kl. 20.30 blir det efterfest på Mr. Don. 

 

Torsdag 30.8: Morgonmål ordnas kl. 8-10 i StudOrg-rummet. Resten av dagen har gulisarna             

info och program i skolan.  

 

Fredag 31.8: HUS och ämnesföreningarna presenterar sig för gulisarna på fredagen. På            

kvällen ordnas en fest med temat pensionärer på Nylands Nation. Priset är 5 € för gulisarna                

och 3 € för de som kommer bara på efterfesten som öppnar kl. 23.00. Magisterstuderanden               

och utisarna är inbjudna till efterfesten. 

 

372§     Höstens datum 

 

Augusti 
- GU fest fre; 31.8 

 
September 

- Guliskaraoke ons 5.9 
- Kannunas gulisintagning to 6.9 
- Gulissits fre; 7.9 
- Gulisintagning tis; 11.9 
- Internationella sitsen mån; 17.9 
- Inledande sitsen fre; 21.9 
- (Fuksiseikkailu fre; 28.9) 
- Spexövning; 24.9 dagstid 
- Spexövning stora salen; 30.9 

 
Oktober 

- Spexövning må; 1.10 dagstid 
- (Gulismoj lö-sö; 6-7.10) 
- 7.10, 14.10, 21.10 spexövningar under dagstid 
- 12.10 Kannusits? 
- Årsfestvecka 
- Baklängessits må; 22.10 
- Spex övning måst hållas före kl.18 den 23.10! 
- Pyssel ons; 24.10 lilla salen 
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- Spexpremiär to; 25.10 
- Årsfestjatkon 26.10  (Vi bokade även ESO aulan) 
- Sillis 27.10  

 
 
November 

- Spexföreställning sö 4.11 & må 5.11  
- Sits lö; 24.11 

 
December 

- Lillajulsfest lö; 1.12 
- Julfest fre; 14.12 
- Farewell dinner må; 17.12 lilla salen 

 

373§     Fastställande av höstens möteskalendarium 

Styrelsens sammanträden fortsätter måndagar kl. 16.00 i StudOrg-rummet. Undantagsvis hålls          

mötena på Nypolen: 17.9, 24.9, 22.10 och 17.12. 

 

374§     Hemsidan 

De nya nätsidorna är nästan klara. Utskottspresentationerna skall göras och den betalda            

versionen av hemsidan skall köpas så att hemsidorna kan öppnas. 

 

375§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: PU ordnar ett möte första studieveckan för att planera höstens program.            

Gulis-idrottar kunde ordnas t.ex. 12.9. Torsdag 13.9 ordnas den första motionstimmen. Ett            

bloddoneringsevenemang planeras till hösten. 1.10 ordnas troligtvis en beerpong turnering på           

Nypolen. 14.11 ordnas gratisdag på Ateneum. Horrorjakten planeras imorgon. I december           

ordnas julkalenderprogram i StudOrg-rummet. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Delegationsvalen är på kommande. Styrelsen förväntas         

ställa upp i delegationsvalen. Träff med Rasmus Olander (Snäf) ordnas på torsdag. 
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Internationella utskottet: Laitinen har kopi på introveckan för utisarna. Laitinen går igenom            

introveckan med internationella tutorerna och ser till att alla har koll på sina ansvarsuppgifter.              

Utisarna skall försöka komma med på kvällsprogrammen t.ex. på bowling om de ryms med.  

 

Festutskottet: På onsdagen blir det möte med Kannunvalajat och CISSI. Heimbürger och            

Björklöf deltar. FU skall ha möte med gulissitsansvariga före sitsen. Möte inför inledande             

sitsen hålls på första studieveckan. Datumet för sitsen med Kannuna och sitsen med TF är               

oklara, men datumen fastställs så snabbt som möjligt. Horrorjaktens datum är även ännu             

oklart. 

 

Jubileumsårsutskottet: Årsfest planeringarna går bra fast ÅFK stöter på mindre utmaningar           

gällande tidtabeller och bokningar, allting är ändå under kontroll och årsfesten kommer att             

ordnas enligt planerna som gjorts tidigare under våren. Gällande annat jubbegubbe program så             

ska det ordnas jubbebeerpong, jubbegubbe kokar saft, och horrorjakten. Årsfesttalaren ha           

visat sig vara svårast att fixa, närmast därför att åfk ha haft de svårt att bestämma sig över                  

vem man borde fråga, saken är under planering. 

 

Gulnäbbsutskottet: Gulisintagningens punkter faller på punkthållarna så att föreningarna står          

själv för inskaffningen av det som behövs till punkten. StudOrg sponsrar gulis17 punkten med              

ca. 10 €. Tutorutbildning ordnas imorgon. Informationen till de nya gulisarna har varit svårt              

att få fram. Thilman får listan på de nya studerandena imorgon. Alla gulisprogram är under               

kontroll och Thilman kollar med evenemangens ansvariga att de vet sina uppgifter. 

 

 

376§  Post 

- Codex årsfestinbjudan 5.10 (Åström anmäler intresse) 

- Brev från Aktia 

 

377§  Övriga ärenden 

- Matias Björklund är den nya motionstimmesansvariga från Soc&Koms sida.  
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378§  Infobrev 

- Infobrev nästa vecka. 

 

379§  Mötesmat till nästa möte 

Björklöf hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

380§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.51 av ordförande Åström. 

 

 
 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Protokolljusterare Alex Thilman                   Protokolljusterare Mirjam Ekelund 
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