
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 (17/2018) onsdagen den 2 maj klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Jesper Laitinen  
Annika Hätinen 
Mirjam Ekelund 
Titus Wahlgren 
Alex Thilman 
Sara Haapalahti (anlände kl. 16.19 och avlägsnade sig kl. 16.40) 
 
 
299§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.02 av ordförande Åström. 
 
300§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

302§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Thilman och Wahlgren. 

 

303§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
304§     Anmälningsärenden 

- Tisdag 24.4: StudOrg goes sommarboken, 8 deltagare. 

- Onsdag 25.4: StudOrg idrottar, 6 deltagare. 

- Onsdag 25.4: IU afterschool, 12 deltagare. 

- Torsdag 26.4: Motionstimme & frukost, 1 deltagare. 

- Fredag 27.4: Spexets manusmöte, 5 deltagare. 

- Fredag 27.4: Gamylsits, 20 deltagare. 

- Fredag 27.4: Gamylsitsen efterfest, 49 deltagare. 
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- Måndag 30.4: Vappencoccare, 80 deltagare. 

- Tisdag 1.5: Första maj sillis, 40 deltagare. 

 

305§     Ekonomi 

Vi har fått stöd på 900€ från HUS. Räkningen för StudOrg idrottar är 1000€. Man kunde                

fundera om det skulle finnas andra alternativ än att hyra den nuvarande salen eftersom              

räkningen för salen är dyr. 

 

306§  Feedback från Gamylsitsen 

Gamylsitsen gick bra. Sitsen var liten men stämningen var super bra. Maten var mycket              

lyckad. Skulle vara bra om fler från styrelsen skulle ha varit på plats. Efterfesten och               

städandet gick bra. Tidpunkten var inte den bästa möjliga eftersom vappen var så nära. 

 

307§     Feedback från vappen och första maj 

Vappen gick bra och det var bra stämning bland deltagarna. Snellmanin lakitus gick lite förbi               

för många. Tidtabellen kunde kanske planeras bättre och gemensamma programmet med           

Valtsikan kunde utvecklas. Coccarna på skolans innergård fungerade bra, det var bra med             

program under coccarna och då kommer folk också i tid på plats. Tidtabellen för dagen kunde                

ha skrivits i facebook-evenemanget dagen före vappen. Festen i StudOrg-rummet fungerade           

ok. På sillisen kunde serveras kaffe men termosen var sönder. Även bordet var sönder men               

matserveringen gick ändå helt bra. Inskaffning av ett sorts tält till sillsen kunde funderas över. 

 

308§     Picknicksitsen med TF 

Picknicksitsen med TF ordnas på fredagen i Otnäs. Styrelsen skall sätta styrelseskjortona på.             

Sitsen ordnas i samarbete med TF sköter om inskaffningen av mat och dryck. StudOrg hjälper               

med drycksinskaffning. Vi skall ta med sopsäckar, pressu, rep och en stövel. Åström, Hätinen,              

Heimbürger och Johansson far till Otnäs tidigare på dagen för att fixa sitsen. Resten av               

styrelsen som är anmälda till sitsen skall komma på plats ca. kl. 17. 

 

309§  Spexet 
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Spexets sista officiella manusmöte hölls förra veckan. Manuset ser bra ut och Haapalahti har              

haft skypemöte med Anna Hellberg gällande spexet. Lokalen för spexets föreställningar går            

att boka först nu i början av maj. Haapalahti meddelar när hon har fått lokalen bokad för                 

föreställningarna. Sångerna för spexet är ganska långt färdigt skrivna. De extraordinära           

funktionärerna skall bjudas till introveckans program så att gulisarna blir inkluderade i            

spexverksamheten.  

 

310§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Fotbolls ÄM ordnas nästa veckas tisdag. Bastubadande ordnas efteråt. På           

onsdagen ordnas evenemang för att gå och se på Studentteatern. StudOrg idrottar fortsätter             

ännu.  

 

Internationella utskottet: Utisarna far hem om några veckor. Utis farewell party ordnas 12.5             

hemma hos en utis-tutor. Det blir mera som en chillkväll med alla utisarna och tutorerna.               

Laitinen skall fundera på lite program till kvällen och fundera över årets utis. 

 

Festutskottet: Nästa veckas tisdag kl. 8 ordnas diskussionsmöte gällande herr- och           

dammiddagarna. Morgonmål kunde ordnas i samband med mötet så att de kunde locka mera              

folk på plats. Ett rum för mötet borde bokas. 

 

Gulnäbbsutskottet: Tutorutbilningarna har börjat. Tutor- och styrelseskjortorna har kommit.         

Styrelsen skall själv betala för sina skjortor. Tutorskifte ordnas 28.5 på Nypolen. Thilman har              

talat med Sofia om IU-tutorernas rekrytering och utrett saken. Gulishalarmärkena är beställda.  

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Piippo ansvarar över att sammanfatta SNÄf:s undersökning          

av tvåspråkigheten i studentservicen. Piippo och Åström deltog i första valmötet förra            

onsdagen. Wahlgren var på ett möte gällande den rekryteringen av nya rektorn. Vi är bjudna               

till rekryteringsdagarna i slutet av maj eller i juni. 

 

 

 

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. 
 

Jubileumsårsutskottet: Höstens program skall börja planeras. Wahlgren kollar med GU så           

att program inte krockar. Skumppaglasens skaffning är på gång. Jubileumshalarmärkena är           

under planering. Vissa ideér för årsfesttalare finns. 

 

311§  Post 

- Codexpressen 

 

312§  Övriga ärenden 

- Ekelund och Björklöf funderade över om StudOrg kunde börja sälja halarmärken till            

exempel på hösten. 

- På sitser kunde de som serverar ha halare så att serverarteamet syns bättre. 

- Grillfest ordnas 7.5. Heimbürger går till butiken för festen. 

- Rektorskaffe ordnas även nästa måndag. Styrelsen skall vara på plats kl. 8.15. 

 

313§  Infobrev 

- Vårstädning av StudOrg rummet 

- Fotbolls - ÄM 

- Diskussionsmöte gällande herr- och dammiddagarna 

- StudOrg goes studentteatern, sista anmälningsdagen på fredag 

 

314§  Mötesmat till nästa möte 

Åström hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

315§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.10 av ordförande Åström. 
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare  Alex Thilman             Protokolljusterare Titus Wahlgren 
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