
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 (22/2018) måndagen den 27 augusti klockan 12.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Annika Hätinen  
Peggy Johansson 
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman (anlände kl. 12.20) 
Titus Wahlgren 
Jesper Laitinen 
Sara Haapalahti 
Anna Hellberg 
 
 
 

381§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 12.04 av ordförande Åström. 
 
 

382§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

383§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Anna Hellberg beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

384§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Wahlgren och Heimbürger. 

 

385§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.  
 
 

386§     Anmälningsärenden 

- Onsdag 22.8: Soc&Koms planeringsdag och grillfest, 2 deltagare. 

- Onsdag 22.8: Möte med Kannunvalajat och CISSI, 2 deltagare. 
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- Torsdag 23.8: Delegationsvalsinfo med Snäfs representant, 4 deltagare. 

 

387§     Ekonomi och bokföring 

Johansson har bokfört våren klart. Ekonomin är stabil.  

 

388§     Spexet 

- Spexansvariga Anna Hellberg och Sara Haapalahti var med på mötet och berättade om             

spexet.  

- Datumen för höstens övningar och föreställningar är fastslagna. 

- Nästa vecka ordnas ett intressemöte för spexet och 10.9 ordnas spex-bootcamp.           

Bootcampen är menat som en provspelning och efter det delas rollerna ut. 

- Halarmärken skall beställas, både ett märke för årets spex och ett märke för             

spexteamet som delas ut varje år åt de som är med i spexet. 

- En reklamposter för spexet hängs upp i skolan så att de nya studerandena kan få               

information om spexet. Spexet skall även uppdatera instagram med bilder om spexet. 

- Dansövningarna kan möjligen ordnas i unisport-salen och bandets övningar är under           

planering. Även ett filmteam skall skapas som filmar spexet. 

 

(Alex Thilman anlände kl. 12.20) 

 

389§     Närvaro på evenemang 

Utgångsläget för StudOrgs olika evenemang är att styrelsen alltid skall vara på plats. Bara i               

undantagsfall får man vara borta från evenemang, men styrelsen förväntas vara med i alla              

program. Det är även viktigt att komma i tid på plats till alla evenemang. Om man är borta så                   

skadar det föreningens verksamhet och extra jobb faller på andra i styrelsen. Alla skall sköta               

sina egna ansvarsuppgifter. 

 

390§     Aktia samarbete 

StudOrg tackar nej till samarbetsförslaget med Aktia.  

 

 

 

 

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. 
 

391§     HUS delegationsval  

- 10.9 ordnas en ost- och vinkväll av Snäf som kan vara ett bra tillfälle för att diskutera                 

delegationsval. 

- 3.10 ordnas en kampanjkväll, det kan vara bra att närvara där om man ställer upp. 

- Själva delegationsvalet ordnas 31.10-2.11 och 5.11-7.11 Röstningen är elektronisk och          

är öppen under dagstid.  

- Onsdagen 7.11 ordnas en valvaka av Snäf. 

- Styrelsen förväntas ställa upp i delegationsvalet och det är viktigt att göra reklam för              

valen.  

- Onsdagen 19.9 är det insamling av namnlistorna, tills dess skall namnen på de som              

ställer upp vara klara. 

 

392§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Planeringsmöte för PU ordnas nästa veckas tisdag 4.9 kl. 16. Måndagen            

10.9 ordnas troligen ett cykel evenemang tillsammans med Hanken där man cyklar runt i stan               

och gör olika uppgifter. StudOrg idrottar börjar 5.9. Motionstimmen börjar 13.9. 

 

Internationella utskottet: Utisarna anländer imorgon till Soc&Kom. Viola Mickos kommer          

med i IU och kompenserar för Piippo som inte mera är tutor. Ett möte med IU tutorerna                 

ordnas idag kl 19. Styrelsen presenterar sig på onsdagen till utbytesstuderandena. 17.9 ordnas             

utissitsen. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Inget att rapportera. 

 

Festutskottet: Sitsen med Kannuna och CISSI ordnas 12.10 i Käärmepesä. StudOrg har            

ansvar över maten, kanske även dekorationerna. Evenemanget kommer högst sannolikt inte           

att gå på plus ekonomiskt. Evenemanget kommer ut 14.9. Biljetterna släpps 20.9. Möte för              

inledande sitsen och övriga hösten ordnas någon dag nästa vecka. 
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Gulnäbbsutskottet: Introveckan är i gång. Thilman har alla gulisevenemang och fester under            

kontroll. Styrelsen skall vara på plats kl. 19 på Nylands Nation på fredagen. 

 

Jubileumsårsutskottet: 24.9 ordnas jubbebeerpong. 29.9 ordnas horrorjakten på Sveaborg.         

Efterfestplatsen är under planering. Årsfesttalaren är inte ännu bestämd, men under planering.            

Årsfestinbjudningarna skall börja skickas nästa vecka. Antalet på t.ex. supékort och andra            

printade papper skall få vetas så snabbt som möjligt. Jubbegubbe kokar saft- evenemang             

ordnas i närframtiden. 

 

 

393§  Post 

- Ingen post. 

 

394§  Övriga ärenden 

- Hemsidorna öppnas denna vecka. 

- Man skall alltid meddela om man är borta eller blir sen. 

 

395§  Infobrev 

- Gulisfest 

- Spexmöte 

- Unis öppningskarneval 3.9 

- Pu möte 4.9. kl 16  

- Festutskottets möte 

- guliskaraoke 

 

396§  Mötesmat till nästa möte 

Ekelund hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

 

397§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 13.09 av ordförande Åström. 
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Titus Wahlgren                  Protokolljusterare Tua Heimbürger 
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