
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 (13/2018) måndagen den 2 april klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Emmi Piippo  
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
 
231§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.00 av ordförande Åström. 
 
232§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

233§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

234§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Björklöf och Johansson. 

 

235§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
 
236§     Anmälningsärenden 

- Måndag 26.3: Spex manusmöte, 9 deltagare. 

- Tisdag 27.3: Vårseminarium, 54 deltagare. 

- Onsdag 28.3: StudOrg goes Ateneum, 10 deltagare. 

- Onsdag 28.3: StudOrg idrottar, 12 deltagare. 

- Torsdag 29.3: Tutormöte, 12 deltagare. 

- Måndag 2.4: Spexmöte, 6 deltagare. 
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237§     Ekonomi 

- Kassan är räknad från dammiddagen, inkomsterna var ok. 

- Tahlo bidrag 600€ i förskott har kommit in. 

- Ekonomin är stabil. 

- Åström har skickat mail till kulturfonden om bidragsansökandet, och frågade om           

orsaker till varför vi inte blivit beviljade bidrag på några år. 

 

238§  Feedback från vårseminariet  

- Vårseminariet gick bra och det var många deltagare. 

- Panelisterna var bra och diskussionen framskred fint. Thilman skötte panelens ledande           

utomordentligt. 

- Positiv feedback har kommit in via feedbackblanketten.  

- Bra att många av styrelsen var på plats och diskuterade med panelisterna och             

deltagarna. 

- Evenemanget kan marknadsföras ännu bättre i framtiden för att få mer deltagare. 

 

239§     Vappen och första maj 

- Traditionellt ordnas coccare på Soc&Koms innergård på dagen. Gemensamma coccare          

med Valtsikan ordnas också. Snapsvisetävlingen skall ordnas först på Soc&Koms          

innergård och sedan flyttar vi oss till Valtsikkans gård för gemensamt mingel. 

- Coccarna börjar 30.4 kl. 12 

- Sillis i Kajsaniemiparken ordnas 1.5. kl. 9.00 

- Styrelsen lagar sillismaten 30.4 på morgonen kl. 11.00 före coccarna. 1.5 ses styrelsen             

kl. 8. i StudOrg. 

- Vid eventuell fest i StudOrg rummet, måste någon styrelsemedlem närvara. Alla som            

är i StudOrg-rummet och skolan skall vara Soc&Koms studeranden. 

- Åström gör facebookevenemang för vappencoccare och första maj sillisen denna          

vecka. 

- Åström och Heimbürger går och handlar mat inför sillisen. 

- Minns vatten, maten, pressun, bord, filtar mm. med till Kajsaniemiparken. 
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240§  Grillfest med USF 

- Grillfest med USF och delegationen ordnas av StudOrg i maj. 

-  Datumförslag: 7.5, 28.5, 29.5. 

 

241§     Vårstädning i StudOrg-rummet 

- Vårstädning ordnas i StudOrg-rummet torsdagen 3.5. eller fredagen 4.5. 

 

242§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Förra veckan ordnades Ateneumsbesök och äggjakt, evenemangen gick         

bra. 14.4 ordnas besök till Akademens konsert. Imorgon är det sista anmälningsdagen.            

Halarsy på Nypolen inför vappen och ylonz ordnas troligen 16.4. Jubileumsfrukost för alla             

ordnas 19.4. i StudOrg-rummet. Vecka 17 ordnas teaterbesök. 

 

Internationella utskottet: Internationella tutorerna skall väljas snart. Besök till riksdagen          

planeras.  

 

Jubileumsårsutskottet: Jubileumsårstidningens planering är igång. Punschrecept för       

StudOrgs egna jubileumspunsch är nästan färdig. Årsfestmarkskalkerna håller ett sponsmöte i           

mitten av april, Wahlgren koordinerar mötet och en tidpunkt under denna vecka. Bilderna för              

utställningen och storyn kommer under veckan. Det finns ännu en del kvar att skriva men allt                

är på god väg. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Piippo skall kolla om vi skulle få spons till stipendier för              

jubileumsårsfesten. Tvåspråkighetsutskottet skall ordna studiebesök i maj. 

 

Festutskottet: Vårsitsen med SF-klubben är under kontroll. Program med SF-klubben ordnas           

före sitsen på fredagen, till exempel biljardspelande i Chaplin. Nakkilistan är nästan fylld,             

serverare och köksteam finns. 
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Gulnäbbsutskottet: Tutorerna är valda, guliskomposten är under planering,        

gulishalarmärkenas design är igång. Tutorskjortona är under planering. Halarnas         

sponssökning är igång.  

 

243§  Post 

- Ingen post. 

 

 

244§  Övriga ärenden 

- Snäfs årsfestinbjudan 19.5. via e-post (Piippo och Björklöf anmälde intresse). 

- Didactas årsfest 9.5. (Piippo anmälde årsfest) 

- HUS har utrymmesfördelning på gång. Man måste ansöka för utrymmen för åren 2019             

och 2020 för att få fortsätta använda Nypolen. Åström ansöker tillsammans med            

Alperi om utrymmena. 

- Programmet med TF 4.5 är under planering. Det blir en picnic utanför TF och sedan               

efterfest i TF:s lokal. 

 

 

245§  Infobrev 

- Utställning 

- Gamylsits 

- Storsits 

- StudOrgs goes Stjärnenatten 

- Vårsitsen efterfest och chill med SF-klubben 

 

246§  Mötesmat till nästa möte 

Laitinen hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

247§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 16.55 av ordförande Åström. 

 

 

 

Adress      E-post Bank Internet 

Snellmansgatan 12      sskh-studorg@helsinki.fi Aktia FI09 4055 1020 2841 25 http://www.studorg.org 

00100 Helsingfors  

http://www.studorg.org/
http://www.studorg.org/


S   T   U   D   O   R   G 
StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. 
 

 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
________________________________  __________________________________ 
Protokolljusterare Jessica Björklöf Protokolljusterare Peggy Johansson 
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