
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 (35/2018) måndagen den 26 november klockan 
08.00 på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jesper Laitinen  
Emmi Piippo (avlägsnade sig kl. 8.59) 
Jessica Björklöf 
Tua Heimbürger 
Titus Wahlgren 
Alex Thilman 
Benjamin Lindström 
Laura Törnroos 
Sophia Buss  
Anna Bäckström 
Matilda Lindfors 
Viola Mickos (avlägsnade sig kl. 8.34) 
Annica Helsingius 
Sara Haapalahti 
Alma Lüttge 
Emmy Syrjälä (anlände kl. 8.10) 
Leo Larjanko (anlände kl 8.19) 
Anna Hellberg 
Ira Niemistö (anlände kl. 8.34) 
 
 
623§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.02 av ordförande Åström. 
 
624§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Anna Backström, Viola Mickos, Matilda Lindfors, Sophia Buss, Laura Törnroos, Benjamin           

Lindström, Alma Lüttge, Emmy Syrjälä, Leo Larjanko, Anna Hellberg, Ira Niemistö           

beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

626§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Heimbürger och Thilman. 
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627§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
628§     Anmälningsärenden  

- Onsdag 21.11: StudOrg idrottar, 10 deltagare. 

- Onsdag 21.11: Hitta din tutor, 51 deltagare 

- Torsdag 22.11: Motionstimme & frukost, 5 deltagare. 

- Torsdag 22.11: Höstmöte, 89 deltagare. 

- Lördag 24.11: Sits med TF, 74 deltagare & efterfest, 185 deltagare. 

 

629§     Ekonomi 

Johansson har fått påminnelse av ravintola Misteli om räkningar som hon tidigare inte hade              

fått, saken utreds idag tillsammans med Wahlgren. Johansson har fått en räkning för hyran av               

Lärkan (för spexet) på ca. 450€ för de gånger som vi hade övningar på Lärkan, vi borde snart                  

få en uträkning om hur spexet gick ekonomiskt. Johansson skall räkna kassan efter             

veckoslutets sits. 

 

(Emmy Syrjälä anlände kl. 8.10) 

 

630§     Feedback från sitsen med TF 

- Själva sitsen var till en början lite kaotisk eftersom det var så mycket människor som               

inte var StudOrgare och de var inte vana med StudOrgs regler, det skulle alltså vara               

bra att säga alla sitsens regler ännu tydligare i början av sitsen så att alla hör dem. 

- Marknadsföringen av sitsen och fixarteamet kunde ha påbörjats lite tidigare så att alla             

hinner se evenemanget i tid. 

- Narikkan var väldigt rörig och det var svårt att hitta sina saker därifrån. Man kunde               

fråga ESO för att låna en narikka och antingen sätta den i stora salen eller i aulan. 

- Temat på sitsen var uppskattat av deltagarna. 

- Maten var god och köket fungerade bra och även städandet gick bra, stängandet av              

festen fungerade. 
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- Nakkilistan är viktigt att den fylls och att alla håller sina nakkin, en del håltimmar               

fanns under kvällen. 

- Nätet fungerade inte i Kupkoms ipad så en telefon behövdes för att kunna spela musik               

på dansgolvet.  

 

(Leo Larjanko anlände kl. 8.19.) 

 

631§     Feedback från spexet 

- Överlag har hela spexarbetet gått jätte bra och arbetet var väldigt bra uppdelat, det              

fungerade bra med att dela upp arbetet i produktion och regi. Denna arbetsfördelning             

är dock inte fastställt i framtiden utan man kan själv beroende på spexansvariga             

fundera ut vad som fungerar bäst med just det årets spexansvariga. 

- Spexansvariga tyckte att det är skönt att få själv ordna och fixa spexet och tröskeln var                

låg att ta kontakt med styrelsen. Budgeten kunde ha diskuterats bara med            

skattmästaren, inte med alla i styrelsen. 

- Nästa års spexansvariga är gulisar, vilket kräver kanske lite mera stöd från styrelsen,             

t.ex. bokning av Nypolen till övningar, nycklar till Nypolen, admins till facebook sidor             

osv. 

- Jämlikhetsansvariga kunde vara med i manusets slutskede för att kolla att det inte             

finns några kränkande skämt i spexet eftersom det kan vara svårt att dra en linje i                

humorn. 

- Kontakten till Lärkan var naturlig eftersom spexansvariga Haapalahti själv har          

studerat där. Mera tid till övningarna och föreställningarna kunde ha bokats, eftersom            

vi gick på övertid speciellt efter föreställningarna. 

- Teknikansvariga från Lärkan hjälpte till väldigt mycket. Om nästa års spex ordnas på             

Lärkan igen borde tekniken kollas med teknikansvariga. 

- Lärkan rekommenderas även i fortsättningen som spexlokal, nackdelen är dock att           

backstagen inte var helt optimal. Bokningen av Lärkan var också ganska jobbigt            

eftersom Helsingfors stad gjorde det lite krångligt. 

- Till nästa år kunde man fundera på om unisport skulle vilja vara med och sponsra               

spexet, så att man kunde ha dansövningar på unisport. 
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- Överlag var spexet väldigt tidskrävande och som tur hade både Haapalahti och            

Hellberg mycket tid. I framtiden kan man dela upp ansvarsområden ännu mera. T.ex.             

en administariv ansvarig, en som gör koreografin, en som regisserar osv, det som             

fungerar bäst för spexansvariga.  

- Idag är det spexteamets sista träff och videon på spexet skall kollas.  

- Ett fysiskt spexarkiv skall uppgöras så att alla års spexansvariga kan kolla bakåt på              

tidigare års spex. 

- Mera backstage människor behövs till nästa år. 

- Detta år var det ett max antal på människor på scen, nästa år kanske inte lika mycket. 

- Eventen kan göras ännu tidigare nästa år. 

 

(Ira Niemistö anlände kl. 8.34 och Viola Mickos avlägsnade sig kl. 8.34) 

 

632§     Årsfestgåvan av USF 

- StudOrg får till gåva av USF ett trädgårdsbord, det vill säga ett sillisbord. Wahlgren              

utreder saken. 

 

 

633§     Testament och styrelseskiften  

- Alla styrelsemedlemmar skall skriva testament till sina efterträdare. Testamenten skall          

skickas till Åström och Mickos. Måndag 17.12 är deadline för testamenten. 

- Styrelseskifte ordnas före nyåret. Åström gör ett facebook evenemang idag och gör en             

röstning där alla kan rösta på datum som passar dem. Ifall någon inte kan närvara på                

skiftet skall testamentet gå igenom med sin efterträdare på ett annat tillfälle. 

 

 

634§     Studenternas fackeltåg 

- 6.12 Ordnas studenternas fackeltåg. Ett facebook evenemang finns. 

- Kl. 15 ordnas det glögg i StudOrg-rummet. Kl. 16 startar vi från StudOrg mot              

Sandudden. Wahlgren är fanbärare. Även två fanvakter behövs, Haapalahti och          
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Helsingius har anmält intresse. Evenemanget slutar kl. 18.15. Man kan ta med en             

sångbok ifall man vill eftersom vi kommer att sjunga sånger. 

 

635§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Idag ordnas klädbyte + syfiilis kl. 16 på Nypolen. Julkalender kommer att             

ordnas både elektroniskt och live i StudOrg-rummet. Shownighten ordnas 10.12.  

 

Internationella utskottet: Utis farewell party ordnas 17.12. Själva festen är bara för utisarna             

men eftersfesten är öppen för alla. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Ett samarbete med Aalto och Hanken är under planering. Ett             

möte ordnas gällande saken, Piippo deltar. Vi har två kandidater till SNÄfs styrelse. Ansökan              

till kandledningsgruppen öppnar idag eller imorgon. Piippo och Björklöf går igenom           

ansökningarna. Piippo skickade e-post till wix support gällande tentarkivet för att få det i              

skick eftersom det inte ännu fungerar. Hätinen sätter verksamhetsplanen på hemsidan. 

 

Gulnäbbsutskottet: Hitta din tutor evenemanget gick bra, tidsschemat höll just och just, lite             

mer tid skulle kanske ha behövts. Efterfesten på Thirsty Scholar gick bra. Ifall gulisarnas              

halare har kommit nästa år kunde evenemanget ha som klädkod halare. Barerna kan också              

kontaktas i förväg och meddela att ett gäng på människor är på väg. Räkningen från gulismoj                

har kommit. En till halarutdelning ordnas imorgon. Sista evenemanget med tutorerna och            

gulisarna planeras in till nästa år 25.2 på Nypolen. Evenemanget skulle innebära escape room,              

en sits och efterfest.  

 

(Camilla Alperi avlägsnade sig kl. 9.06)  

 

Festutskottet: Julfesten är till näst på agendan. Styrelsen 19 ordnar evenemanget från början             

till slut. Det skulle vara bra om evenemanget skulle komma ut redan denna vecka. Under               

festen skall det finnas gulisarnas program, styrelsens program, HDs program. Även årets gulis             

och årets kamel skall delas ut. 
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(Piippo avlägsnade sig kl. 8.59) 

 

Jubileumsårsutskottet: Wahlgren skall ringa några samtal gällande årsfestens räkningar. 

 

 

636§  Post 

- Akademens och Lyrans julkonsert inbjudan 

- Åbo Akademis studentkår årsfest nästa år 

 

637§  Övriga ärenden 

- Delegationen hälsar att styrelsen 18 gärna kan söka in till delegationen. Före 5.12.             

skall man skicka in en fri ansökan på ca. en halv sida och berätta varför man vill vara                  

med i delegationen. Man är med i två år i delegationen per gång. 4-5 platser finns. 

- Funktionärsfesten måste planeras. 

 

638§  Infobrev 

- Clothing swap + syfiilis 

- Fackeltåg 

- Shownight ANMÄL ER 

- save the date julfesten (evenemanget kommer denna vecka) 

 

639§  Mötesmat till nästa möte 

Wahlgren hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

640§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 9.10 av ordförande Åström. 
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Tua Heimbürger               Protokolljusterare Alex Thilman 
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