
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 (25/2018) måndagen den 17 september klockan 
16.00 på Nypolen, Mannerheimvägen 5A. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Mirjam Ekelund (anlände kl. 16.04) 
Alex Thilman  
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Jessica Björklöf  
Tua Heimbürger (anlände kl. 16.10) 
Peggy Johansson 
Emmi Piippo  
Titus Wahlgren (anlände kl. 16.20) 
Henrik Ekelund (anlände kl. 16.04) 
Corinna Jensen (anlände kl. 16.20 och avlägsnade sig kl. 17.06) 
 

434§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.00  av ordförande Åström. 
 

 

435§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

436§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Corinna Jensen beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 16.20. 

 

437§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Piippo och Björklöf. 

 

438§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
439§     Anmälningsärenden 

- Måndag 10.9: Cykeläventyr med SHS, 4 deltagare. 

- Måndag 10.9: Spex bootcamp, 40 deltagare. 

- Tisdag 11.9: Gulisintagning 70 deltagare, efterfest 100 deltagare. 
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- Onsdag 12.9: UFS styrelsemöte, 1 deltagare. 

- Onsdag 12.9: Internationella utskottets möte, 11 deltagare. 

- Onsdag 12.9: Gulis idrottar, 14 deltagare. 

- Onsdag 12.9: Möte med ämnesföreningarnas studieansvariga, 5 deltagare. 

- Torsdag 13.9: Motionstimme 4 deltagare, morgonmål 6 deltagare. 

 

440§     Ekonomi 

Lånet av USF blir en donation. Johansson skall räkna kassan från intagningen. Johansson för              

in pengar till banken denna vecka. 

 

 

441§     Årsfesten  

- Årsfesttalaren Stan Sanila är bokad.  

- Tidtabeller för årsfesten är färdig. Solenn akten börjar kl. 16 och Coccarna börjar kl.              

17.00. Styrelsen måste vara på plats senast 15.30 på Solennan. Fest supén börjar kl.              

18.00. Sista färjan går 1.40 men de sista skall försöka komma med en tidigare färja               

tillbaka.  

- Åsfestmarskalken Scott Gold har bekanta som kommer att fungera som bartenders.  

- En catering firma skall bokas. En firma är preliminärt bokad men en billigare ska              

försöka hittas.  

- Årsfestkommittén måste reda ut vem det är som serverar alkoholen, om det är             

bartenders eller catering firmans serverare. Serverarna och maten är skilt bokat. Maten            

beställs från Piece n Love.  

- Efterfestchef finns inte ännu. Emmy Syrjälä är sillischef. 

- Inbjudningarna skickas ut idag. Anmälningen är öppen för inbjudna gäster.          

Anmälningen öppnar för StudOrgare i slutet av nästa vecka.  

- Sillisen börjar kl. 12.00. Jensen kollar med Sås&Kopp när de skall uppträda på             

sillisen. Bastu skall bokas för sillisens jatkon. 

 

 

442§     Rektorskaffe 
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- Tidpunkter för rektorskaffe t.ex. 15.10 eller 19.10. Åström föreslår dessa till rektorn. 

 

(Mirjam Ekelund och Henrik Ekelund anlände) 

 

443§     Horrorjakten 

- Horrorjakten är under planering och ordnas den 29.9. 

- Horrorjakten är som en skattjakt där lagen går från punkt till punkt (ungefär 10              

punkter). Det laget som hittar skatten först vinner. Max 15 lag ryms med. Horrorjakten              

börjar kl. 16. 

- Halarmärken är beställda. De hinner inte komma till horrorjakten men deltagarna får            

dem efteråt.  

- Vaktmästaren är den som ger Kuppalas roskisnyckeln och den måste frågas efter.  

- En pysselkväll inför horrorjakten planeras in till nästa vecka.  

- Ingen mat ordnas på efterfesten. Efterfesten är öppen endast för deltagare i            

horrorjakten.  

- Ficklampor är obligatoriska för dem som deltar i horrorjakten. Varma kläder är också             

bra att ha. 

 

 

444§     Årsfestgåva av USF 

 

USF skall ge en årsfestgåva till StudOrg. Gåvan blir lite mindre detta år eftersom lånet blev en                 

donation. Till exempel termosar och utebord önskas. 

 

(Titus Wahlgren och Corinna Jensen anlände kl. 16.20) 

 

 

445§     Hemsidan 

Den nya hemsidan är publicerad. Hätinen ansvarar över datumen på hemsidan, Wahlgren            

ansvarar för resten av sidan (t.ex. layout osv). Tentarkivets framtid skall kollas på             

rektorskaffe. Mobilversionen av hemsidan skall uppdateras så att den ser klarare ut. 

 

 

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. 
 

 

 

446§     Inledande sitsen 21.9 

Allt är under kontroll för inledande sitsen. Några turer på nakkilistan finns ännu. På onsdagen               

kl. 14.30 skall folk komma och rouda saker till Nypolen. Maten är under kontroll. 

 

 

447§     StudOrg-idrottar 

Rykten har gått att StudOrg idrottar skärs ner men detta är inte sant. Räkningen blev dyr pga.                 

att räkningen var för hela året och inte bara en termin. Idrottsansvariga eller proggisen skall               

försöka söka efter spons eller stipendium till StudOrg idrottar. 

 

 

448§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Horrorjakten och pysselkväll ordnas. Leo Larjanko och Ariel Roos börjar           

och ordna regelbundna filmkvällar. Ett bloddonerings-evenemang planeras.       

Spexföreställningar i oktober och november. 

 

Internationella utskottet: Idag ordnas den internationella sitsen. Nakkilistan är fylld. 40           

personer kommer på sitsen. Farewell party ordnas i december. International dinner planeras            

till 11.10 kl. 18 i lärarnas kafferum. Laitinen gör en feedbackblankett och idéblankett för              

evenemang efter dagens sits. Utismoj är under planering. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Delegationsvalet ordnas snart. Vin- och ostkvällen var          

informativ. Claes Bergh ordnar info imorgon gällande delegationsvalet kl. 14. Deadlinen för            

att ställa upp är på onsdagen. Styrelsen förväntas ställa upp. Det är viktigt att få alla att rösta.                  

Praktikinfo ordnas nästa vecka 26.9 kl. 16 i Soc&Kom. 

 

(Corinna Jensen avlägsnade sig kl. 17.06) 
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Festutskottet: Inledande sitsen ordnas på fredagen. Evenemanget för Kannusitsen är ute.  

 

Gulnäbbsutskottet: Gulis intagningen gick bra fast vädret var väldigt dåligt. Gulisarna hade            

bra feelis och gruppanda. Fuksiseikkailu ordnas nästa veckas fredag. Thilman och tutorerna            

marknadsför evenemanget. Gulismoj-planeringen sker denna vecka och anmälningen öppnar         

nästa veckas måndag. Styrelsen och tutorerna skall anmäla sig. 48 platser finns för gulisarna.              

Bussen är bokad för gulismoj. Priset blir 30€ för gulisarna. Hitta din tutor är sista               

gulisevenemanget. 

 

Jubileumsårsutskottet: Beerpongen flyttas till november. Horrojakten är under kontroll.         

Imorgon är deadlinen för att designa en jubileumslogo, bidrag har kommit in. När logon är               

bestämd går den till tryckeriet och limmas på skumppaglas. 

 

 

449§  Post 

- Tukkuräkning 

- Webbhuset räkning 

- Inbjudan till Nylands Nations Gäddfest 

 

 

450§  Övriga ärenden 

- Påminnelse att iakta GDPR. 

- Åström och Thilman har printkvoter. 

- Krätskiva med USF och delegationen ordnas 17.10. 

 

 

451§  Infobrev 

- inledande sitsen och efterfest 

- Praktikinfo 

- horrorjakten 

- logotävling 
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- fuksiseikkailu 

(Henrik Ekelund avlägsande sig kl 17.19) 

 

 

452§  Mötesmat till nästa möte 

Johansson hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

453§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.19 av ordförande Åström. 

 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Emmi Piippo                     Protokolljusterare Jessica Björklöf 
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