
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 (26/2018) måndagen den 24 september klockan 
16.00 på Nypolen, Mannerheimvägen 5A. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Mirjam Ekelund  
Alex Thilman (anlände kl. 16.50) 
Annika Hätinen 
Jessica Björklöf  
Tua Heimbürger  
Peggy Johansson 
Emmi Piippo (anlände kl. 16.55) 
Titus Wahlgren (anlände kl. 16.50)  
Camilla Alperi 
 
 

454§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.01  av ordförande Åström. 
 

 

455§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

 

456§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

457§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Heimbürger och Björklöf. 

 

458§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 

459§     Anmälningsärenden 

- Måndag 17.9: International sits, 42 deltagare. 

- Måndag 17.9: Spexövning, 20 deltagare. 
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- Onsdag 19.9: StudOrg idrottar, 12 deltagare. 

- Torsdag 20.9: Motionstimme & frukost, 8 deltagare. 

- Torsdag 20.9: Spexdansövning, 7 deltagare. 

- Fredag 21.9: Inledande sits 90 deltagare, efterfest 150 deltagare. 

- Söndag 23.9: Spexövning, 20 deltagare. 

 

460§     Ekonomi 

Inledande sitsen gav bra med inkomster.  

 

461§     Feedback från Inledande sitsen  

- Sitsen och festen gick bra överlag. Det skulle vara viktigt att hålla tidtabellen under              

varje sits. 

- Städandet fungerade bra på både natten och morgonen.  

- Styrelsen måste i sista fall ta mer nakkin ifall det finns lediga nakkin som ingen annan                

tar. Funktionärerna skall även nakiteras. Gemenskapen hos funktionärerna skall         

försöka förstärkas så att festutskottet skulle ha bättre struktur och gemenskap för att             

allt skulle fungera lättare. 

- Sångledarna skötte arbetet bra, lite högre volym kunde sångledarna ha haft då de             

talade. 

- Matportionerna lagades först lite fel eftersom det var fel mängd tallrikar utplacerade,            

så att de första fick större portioner och sedan de som fick sist mat fick lite mindre.                 

Det märktes dock inte av de som sitsade.  

- Håll presentationerna på sitsen korta så att tiden inte drar ut. 

 

462§     Budgeter inför evenemang  

- Våra evenemang har haft ganska flytande budgetar. Det skulle vara bättre att göra             

budgeter inför alla större evenemang. Varje utskott skulle göra en budgetplan för sitt             

kommande evenemang och följa den. Budgeten skall kollas med skattisen och           

Johansson skall godkänna budgeten.  

 

463§     Rektorskaffe 
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Rektorskaffe ordnas måndagen 15.10. kl. 9.00. Styrelsen skall vara på plats kl. 8.50 i skolan. 

 

464§     Horrorjakten 29.9 

Horrorjakten ordnas nu på lördagen på Sveaborg. Punkterna är utplacerade. Ekelund och            

Wahlgren gör kartorna på onsdagen, då planeras också allt praktiskt. Kontrollanterna har            

anmält sig och givit sitt tema samt deltagarna på punkten. Horrorjaktpyssel ordnas 25.9. Nu              

finns det 5 lag anmälda, anmälan stänger imorgon. Ekelund och Wahlgren har kontroll över              

evenemanget.  

 

465§     Nypolen bokningen 1.12 

StudOrg ger bort datumet 1.12 då vi hade Nypolen bokad. 

 

466§     Sits samt efterfest regler 

- På ytterdörren till Nypolen får det inte skrivas när ytterdörrarna går i lås då man sätter                

upp en lapp under efterfesten. 

 

 

467§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Horrorjakten ordnas på lördagen. Röda Korsets insamling ordnades förra          

veckan i StudOrg-rummet. StudOrg donerar blod-evenemanget ordnas 4.10. kl 16-18.          

Horrorjaktpyssel ordnas imorgon. Spexövningarna går bra. 

 

Internationella utskottet: Inget att rapportera. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Praktikinfo ordnas på onsdagen på Soc&Kom kl. 16.30.           

Piippo har frågat rektorn om tentarkivets framtid, i väntan på svar. 

 

Festutskottet: Nästa sits är med Kannunvalajat och CISSI, och sedan baklängessits. 
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Gulnäbbsutskottet: Gulismoj anmälan öppnade idag och allt är ganska färdigt planerat.           

Styrelsen skall ha ett program under sitsen och alla utskott skall ha egna punkter under               

orienteringen. Styrelseskjorta och halare på. 

 

Jubileumsårsutskottet: Mera reklam för årsfesten och dess anmälan kunde göras. Kolla med            

årsfestmarskalkerna om dom får tillräckligt med stöd. Logotävlingens vinnare publiceras          

denna vecka. Årsfestens planering är i gång. 

 

468§  Post 

- Inbjudan till ARUs årsfest (akateeminen maanpuolustusyhdistys) lö 13.10 

 

 

469§  Övriga ärenden 

- Meddela alltid om man är sen eller inte kommer. 

 

470§  Infobrev 

- Horrorjaktpyssel 

- Horrorjakten sista anmälningsdag imorgon  

- Praktikinfo tillsammans med Politicus 

- Studorg donerar blod vol. 2 

 

471§  Mötesmat till nästa möte 

Piippo hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

 

472§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.03 av ordförande Åström. 
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Tua Heimbürger                 Protokolljusterare Jessica Björklöf 
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