
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 (14/2018) måndagen den 9 april klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Titus Wahlgren 
Oskari Bäck (anlände kl. 16.53 och avlägsnade sig kl. 16.57) 
 
248§     Mötets öppnande 

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

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

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

251§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Wahlgren och Thilman. 

 

252§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
253§     Anmälningsärenden 

- Onsdag 4.4: StudOrg idrottar, 11 deltagare. 

- Torsdag 5.4: Motionstimme & frukost, 4 deltagare. 

- Fredag 6.4: Vårsits, 68 deltagare. 

- Fredag 6.4: Vårsitsens efterfest, 182 deltagare. 

- Lördag 7.4: Nylands Nations årsfest, 4 deltagare. 
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- Måndag 9.4: Spexmöte, 5 deltagare. 

 

254§     Ekonomi 

Från vårsitsen kom det in bra med pengar. Kulturfonden svarade på Åströms mejl att de inte                

tar ställning till enskilda beslut. 

 

255§  Feedback från SF-sitsen 

- Kommunikationen mellan köket och sångledarna fungerade bra. 

- Maten kunde ha varit lite mera satsad. 

- Serverarna fungerade inte så bra, det var många nya serverare. Köket fungerade bra,             

städandet och stängningen av festen gick bra. 

- Balkong- och DJ-turerna fungerade inte så bra, eftersom det fanns folk på balkongen             

med glas i handen. 

- Ansvarspersonerna för festen är Heimbürger och Björklöf och de bestämmer om vem            

som kommer in på efterfesten. 

- Stora salen skall öppnas om det kommer mycket folk på efterfest. 

- Sitsen drog lite ut och borde ha avslutats lite tidigare. 

- Under festen var det bra stämning och alla deltagare trivdes bra. 

- FU postar feedbackformuläret på facebook-evenemanget så att vi får feedback från           

sitsen. 

- Nakkilistan borde bli fylld senast dagen före festen. 

- Hittegodsen från festen finns i StudOrg-rummet. 

 

256§     Rektorskaffe 

- Rektorskaffe skall ordnas ännu en gång på våren. Förslag på datum: 3.5, 7.5, 14.5.              

StudOrg ordnar tillställningen. Lärarnas kafferum bör bokas. 

 

257§  Styrelsens möten i maj 

- Måndag 30.4 hålls inte möte. Mötet hålls istället på onsdag 2.5. kl. 16.  

- Måndag 7.5 möte hålls normalt. 

- Måndag 14.5 inget möte. 
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- Måndag 21.5 hålls inte möte. Mötet hålls istället på tisdag 22.5. kl. 16. 

- Måndag 28.5 hålls sista styrelsemötet för våren. 

 

258§     Styrelsens sommarträff 

- Styrelsens sommarträff ordnas traditionellt under sommaren. På sommarträffen gås         

igenom feedback av det gångna halvåret. Platsen funderas över. En röstning över            

datum sätts i styrelsens facebook-grupp och ett datum för sommarträffen röstas fram. 

 

259§     Lån av USF 

StudOrg tar emot lån på 1500 € av USF. Åström och Johansson formulerar en begäran om lån                 

till USF. 

 

260§     Utskottsteser 

 

Programutskottet:  

På lördagen ordnar FU evenemang för att gå o se på Akademens konser. Nästa måndag               

ordnas halarsy på Nypolen. 19.4. ordnas frukost tillsammans med JU i StudOrg-rummet. 20.4.             

ordnas besök till Kiasma. 24.4. ordnar PU StudOrg goes sommarboken, evenemang för att gå              

till lilla teatern på en teaterföreställning. Fotbolls ÄM skall ännu ordnas på våren. Unisport              

salen för kommande år skall bokas för StudOrg idrottar. Studentteatern har sina            

föreställningar i maj. PU funderar över att ordna evenemang för att gå se på föreställningar.               

Sångbokskommittén har möte imorgon.  

 

Internationella utskottet: Fotografering med IU ordnas imorgon. Skjortorna är beställda. Ett           

möte med IU-tutorerna ordnas på våren. Evenemang till Sveaborg ordnas troligen 3.5. 

 

Festutskottet: Gamylsitsens planering sätts igång. Anmälan öppnas nästa vecka. Ett möte           

med FU medlemmar skall hållas för att gå igenom skyldigheter. Till storsitsen ordnar FU inte               

mat, deltagarna får ta egen mat med. FU ordnar dock lite dricka till sitsen. Storsitsens               

anmälan skall öppnas snart. StudOrg har 40 platser. TF- StudOrg picknicksitsens anmälan            
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öppnar nästa veckas måndag kl. 12. TF sköter om anmälan. TF och StudOrg har båda 40                

platser.  

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Piippo, Åström och Bergh har möte med Anna           

Henning-Lindblom imorgon angående studeranderepresentant uppdrag och studiepoäng man        

får från styrelsearbete . Tvåspråkighetsutskottet ordnar exkursion till Sveriges ambassad i           

Helsingfors 24.4, Soc&Koms studeranden är välkomna med. Piippo deltar idag i           

dataskyddsutbildning. Ett seminarium ordnas i Bulgarien i augusti, StudOrg kunde eventuellt           

delta. HUS delegationsval ordnas nästa höst. Styrelsen skall vara förberedd för att ställa upp i               

valet. 

 

Gulnäbbsutskottet: Thilman och Laitinen tar endast en styrelseskjorta till hösten, inte en            

tutorskjorta. Thilman har fått texter till guliskomposten och har en plan hur tidningen skall              

göras. Ämnesföreningarnas presentationstexter har kommit in och tutorbilderna har tagits.          

Tutorskifte ordnas ännu på våren, datumröstning är på gång.  

 

Jubileumsårsutskottet: Sara Haapalahti har koll på jubileumstidningen som skall komma ut           

nästa vecka. Sponsmöte ordnas 19.4 kl. 14. Wahlgren har talat med två olika firmor gällande               

jubileumsskumppaglas. Utställningens planering framskrider. 

 

(Närvaro- och yttranderätt beviljades till Oskari Bäck kl. 16.53) 

 

261§  Post 

- Habitus årsfestinbjudan 5.5. (Thilman deltar) 

- SNÄfs årsfestinbjudan 19.5 (Björklöf anmälde intresse) 

- Kannunvalaajat årsfestinbjudan 12.5 (Ekelund och Wahlgren deltar) 

 

262§  Övriga ärenden 

- Hätinen och Piippo deltar i Didactas årsfest. 

- I driven skall inte skrivas onödiga saker och alla utskottsmappar är på utskottens             

ansvar.  
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- Hemsidan är ett problem. Hätinen och Piippo frågar den föregående sekreteraren om            

hjälp. 

 

263§  Infobrev 

- Ylonz efterfestbiljetter 

- TF- StudOrg picnic sits (anmälan öppnar på måndag) 

- Gamylsitsen 

- Syfilis 

- Utställning 

- Kiasma 

 

264§  Mötesmat till nästa möte 

 Heimbürger hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

265§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.06 av ordförande Åström. 

 

 

 

 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
________________________________  __________________________________ 
Protokolljusterare Titus Wahlgren Protokolljusterare Alex Thilman 
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