
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 (31/2018) måndagen den 29 oktober klockan 16.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman  
Titus Wahlgren  
Jesper Laitinen  
Peggy Johansson 
Henrik Ekelund (avlägsnade sig kl. 16.10) 
Niklas Backlund (avlägsnade sig kl. 16.10) 
Sara Haapalahti (avlägsnade sig kl. 16.10) 
Emmy Syrjälä (avlägsnade sig kl. 16.52) 
Nea Airaksinen (avlägsnade sig kl. 16.52) 
 
 
548§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.07 av ordförande Åström. 
 

549§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 
 

550§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Emmy Syrjälä, Nea Airaksinen och Niklas Backlund  beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

551§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ekelund och Thilman. 

 

552§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.  
 

553§     Anmälningsärenden  

- Måndag 22.10: Baklängessits, 50 deltagare, efterfest, 65 deltagare. 

- Måndag 22.10: Spexövningar, 40 deltagare. 
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- Tisdag 23.10: Årsfest - Dansövning, 30 deltagare. 

- Tisdag 23.10: Spexövningar, 40 deltagare. 

- Onsdag 24.10: Spexets generalrepetition, 50 deltagare. 

- Onsdag 24.10: Studorg idrottar, 7 deltagare. 

- Onsdag 24.10: Årsfestpyssel, 20 deltagare. 

- Torsdag 25.10: Spex-premiär, 150 deltagare. 

- Torsdag 25.10: Motionstimme & frukost, 5 deltagare. 

- Fredag 26.10: Jubileumsårfest, 200 deltagare. 

- Lördag 27.10: Årsfestsillis, 120 deltagare. 

 

554§     Ekonomi 

Johansson har inte räknat kassan ännu efter årsfesten. Baklängessitsen gav bra med inkomster.             

En person har inte ännu betalat årfesten men det skall komma in under de närmaste dagarna.                

Johansson skall kolla catering räkningen och om servereranas räkning hörs till den. 

 

(Backlund, Haapalahti och Henrik Ekelund avlägsnade sig kl. 16.10) 

 

555§     Feedback från Årsfest-efterfesten 

- Efterfestchefen Airaksinen närvarade på mötet och berättade om årsfestens efterfesten. 

- DJ:n som skulle vara på efterfesten avbokade vilket orsakade lite problem. En person             

från efterfestteamet tog över och fungerade som DJ, det räddade situationen och            

situationen märktes inte utåt.  

- Blandisarna och nattmaten tog slut och räckte inte till helt alla. Det var dock inte ett                

stort problem och det var svårt att räkna ut hur mycket som skulle ha behövts.  

- Överlag for efterfesten bra och efterfestteamet fungerade bra och gjorde sina           

uppgifter. 

- Nattstädandet gick inte bra. En person hade börjat och härja och städandet hade blivit              

väldigt halvfärdigt och hela teamet hade farit hem före nattstädandet kunde påbörjas.            

Detta skall tas upp med personen som härjade. 

- Efterfestchefen och sillischefen skall skriva korta “testament” om vad som som bör            

tänkas på under festerna så att nästa års chefer vet vad som skall göras. 
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556§     Feedback från Sillisen 

- Sillischefen Emmy Syrjälä var med på mötet och berättade om hur sillisen gick. 

- Syrjälä tyckte att det var lite oklart vad som hörs till chefens uppgifter och vad allt                

som skall göras och vad man skall minnas. Detta kan lösas med ett vandrande              

“sillischeftestamente” så att följande års chefen vet vad som skall göras. Till exempel             

en person som är nere vid dörren behövs eftersom dörren är låst. Chefen hade fått bara                

muntliga instruktioner och det är svårt att minnas allting.  

- Städandets problematik efter efterfesten påverkade lite sillisen eftersom det blev          

mycket arbete för sillisteamet. Detta syntes dock inte utåt så deltagarna märkte            

ingenting. Överlag fungerade sillisen bra och sillisteamet gjorde sina uppgifter. 

- Sås&Kopps uppträdande fungerade bra och alla tyckte att det var väldigt roligt. Take             

away matboxar efter sillisen var en bra idé. Bastuns golv var lite smutsigt men              

sillisteamet städade bastun efteråt. Sillisteamet köpte nya städsaker till Nypolen.          

Städandet efter sillisen fungerade bra eftersom många blev och städa.  

 

(Nea Airaksinen och Emmy Syrjälä avlägsnade sig kl. 16.52) 

 

557§     Feedback från Årsfesten 

- Maten och serverarna kom från olika firmor vilket förorsakade problem.          

Specialdieterna var inte klara för serverarna. Efterrätten var en annan som hade            

meddelats och en av årsfestmarskalkerna hade inte minnas att berätta detta till resten             

av kommittén så att man skulle ha kunnat meddela detta till årsfestdeltagarna.  

- Ordnandet av årfestlokalen blev nästan en katastrof eftersom styrelsen som kom på            

plats kl. 15 hamnade bära bord och fixa ihop festen. Planen var att någon skulle ha                

varit hela dagen på plats och fixa men ingen var på plats och det blev väldigt bråttom.  

- Hela årfestkommittén var med i spexteamet vilket förorsakade att Jubbegubbe inte           

hade tillräckligt med hjälp under veckan.  

- Nyckeln till festsalen ficks för sent som också förorsakade att det blev kort tid att fixa                

festen.  
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- Festsalen blev i ostädat läge eftersom det även var oklart vem som skulle bli och städa                

och vem som skulle vara till sist på plats. En räkning för städning kommer högst               

sannolikt att komma från festsalen.  

- Kommunikationen skall fungera bättre i framtiden eftersom den inte fungerade under           

planeringen av årsfesten. Styrelsen visste heller inte vad som händer. 

- Det att årfestmarskalken inte var med i styrelsen var ett misstag eftersom            

informationen inte fungerade mellan styrelsen och årfestmarskalkerna tillräckligt bra.  

- Fanvakterna skall även ha vita handskar. 

- Utskottssystemet inom de olika utskotten skall fungera bättre eftersom det inte fanns            

tillräckligt utskottsmedelemmar i årsfestkommittén nu som skulle ha kunnat vara med           

och ordna festen.  

- Organiseringen av allt skall göras bättre och tidigare i fortsättningen och kommittén            

skall fungera bättre så att styrelsen inte behöver jobba på årsfesten.  

- Punchen som Jubbegubbe hade kokat var väldigt gott och fick mycket positiv            

feedback. 

 

558§     Feedback från Årsfestveckan 

- Baklängessitsen på måndagen var väldigt lyckad och maten var god. Sitsen gick            

snabbt och smidigt. Överlag gick själva sitsen bra. Det var bra att sitsen rymde endast               

50 personer eftersom man inte skulle ha hunnit servera mat åt fler personer.             

Stängandet av festen fungerade lite sämre men tillslut gick det bra och städandet             

fungerade. 

- Dansövningarna på tisdagen var ett bra initiativ och det var väldigt uppskattat.            

Evenemanget är lätt att ordna och och Thilman och Alperi drog dansövningen bra.             

Även spexteamet hann med på övningen. Koordineeringen mellan årsfestmarskalken         

och spexansvariga kan göras ännu bättre nästa år för att få tidtabellerna och matcha              

bättre. 

- Årsfestpysslet på onsdagen fungerade bra och vi fick pysslat mycket. 

- Spexpremiären på torsdagen var en succé. Tidtabellerna fungerade och alla kom i tid.             

Även en efterfest efter spexet ordnades på Nylands Nation. Spexet har överlag en             

väldigt bra feelis tillsammans. Spexet är även bra årskursöverskridande verksamhet så           
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att äldre studeranden lär känna yngre studeranden bättre. Nästa spexföreställningarna          

ordnas 4.11 och 5.11. 

 

559§     HUS delegationsval 

- Delegationsvalet kör igång på onsdagen. Kandidaterna får vara i Soc&Koms aula           

utanför bibban och marknadsföra valet. Piippo har skapat en doodle där kandidaterna            

kan fylla i när man kan stå i aulan och marknadsföra valet. Fast man inte ställer upp i                  

valet kan man ändå komma där och stå och diskutera. Viola Mickos hämtar flyers och               

sakerna från Nypolen till skolan. 

- Valfika ordnas tillsammans med PU på fredagen. Pointen med fikan är att påminna             

människor att rösta i valet. En dator skall finnas under fikan där alla som vill kan                

rösta.  

- Piippo skall kolla om man får gå till introduktionsföreläsningar och marknadsföra           

delegationsvalet.  

- På onsdagen börjar vi med att sätta ut kandidaterna på StudOrgs instagramkonto. 

 

560§     Höstmöte 

- Festsalen är bokad till höstmöte torsdagen 22.11 kl. 16-21.  

- Åström gör facebookevenemang denna vecka.  

- Planscher för höstmötet skall göras och hängas upp i skolan.  

- 7.11 är deadline för att verksamhetsplanen och budgetförslaget skall vara färdigt.  

- Valnämnden blir Åström, Alperi, Thilman, Ekelund och Piippo.  

- I facebookevenemanget för höstmöte skall postas allmänn info om styrelseverksamhet,          

och sedan skall alla styrelseposter och tunga funktionärer presenteras. På nästa veckas            

möte bestäms i vilken ordning dessa poster presenteras i evenemanget. Att ge en             

sanningsenlig bild av posten är viktigt.  

- Snacksansvariga bestäms senare. Björklöf är dryckesansvarig. 

- Åström kommer att behöva väldigt mycket hjälp i slutet av året. Hela styrelsen skall              

hjälpa till. Uppgifterna och tidtabellen skall planeras i god tid så att allting hinner              

göras. 
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561§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Spexet fungerar bra och anmälda finns till båda resterande          

föreställningarna. Ännu mer folk ryms med. Spexansvariga klarar sig själva bra. Halloween            

filmkväll ordnas imorgon i redaktionen. Röstningsfika ordnas på fredagen. Ekelund har ideér            

till vårens PU evenemang. 

 

Festutskottet: Denna vecka skall TF kontaktas gällande den gemensamma sitsen för att            

kartlägga läget om hur stort intresse det finns. Om TF har t.ex. bara 50 personers intresse, kan                 

vi ta 50 personer även från StudOrg som sitsar. Om TF har större intresse blir det bara TF som                   

sitsar och StudOrg som ordnar.  

 

Internationella utskottet: Inget att rapportera. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Delegationsvalet är under kontroll. Hemsidan tas upp på           

nästa veckas möte. 

 

Jubileumsårsutskottet: En beerpongturnering planeras eventuellt till december. Egna        

beerpongbord skall eventuellt pysslas ihop.  

 

Gulnäbbsutskottet: Inget att rapportera. 

 

562§  Post 

- Inbjudan till Nylands Nations sits 

- Tack för inbjudan kort av Åbo Akademis Studentkår 

- Svensk Ungdoms tidning 

 

563§  Övriga ärenden 

- Årsfestbudgeten skall utredas av Johansson och Wahlgren. 
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564§  Infobrev 

- Filmkväll 

- Delegationsvalet 

- Spexföreställningarna 

- 24.11 sits 

- Valfika 

 

565§  Mötesmat till nästa möte 

Heimbürger hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

566§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.45 av ordförande Åström. 

 

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Mirjam Ekelund              Protokolljusterare Alex Thilman 
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