
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 (19/2018) onsdagen den 22 maj klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Tua Heimbürger 
Jesper Laitinen  
Annika Hätinen  
Alex Thilman (avlägsnade sig kl. 16.55) 
Emmi Piippo 
Titus Wahlgren  
Peggy Johansson 
Mirjam Ekelund 
Jessica björklöf 
Camilla Alperi 
 
 
 

330§    Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.06 av vice ordförande Wahlgren 
 
331§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

333§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ekelund och Thilman. 

 

334§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med en tilläggning av 337§ GDPR och 338§ diskussion 
gällande herr- och dammiddagarna. 
 
335§     Anmälningsärenden 

- Måndag 7.5: Grillfest med USF & Delegationen, 9 deltagare. 

- Tisdag 8.5: Fotsbolls ÄM, 40 deltagare. 

- Onsdag 9.5: Diskussion gällande herr- och dammiddagarna, 12 deltagare. 

- Onsdag 9.5: StudOrg idrottar, 7 deltagare. 
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- Onsdag 9.5: Didactas årsfest, 2 deltagare. 

- Onsdag 9.5: StudOrg goes studentteatern, 8 deltagare. 

- Lördag 12.5: Kannunvalaajat årsfest, 2 deltagare. 

- Måndag 14.5: Möte med prorektorn, 1 deltagare. 

- Fredag 18.5: Kaffe med prorektorn, 1 deltagare. 

- Tisdag 22.5: Möte med en del av Soc&Koms ledning och HUS, 1 deltagare. 

 

 

336§     Ekonomi 

Ekonomin är stabil. 

 

337§ GDPR 

- Vi gick igenom alla dokument gällande GDPR och skrev dokumenten färdiga. 

 

338§ Diskussion gällande herr- och dammiddagarna 

- På mötet gällande herr- och dammiddagarna kom det upp flera förslag: 

- Sitsen skulle kunna ha hemligt tema och FU skulle ordna sitsen. 

- Två olika grupper skulle ordna sitser åt varandra och FU skulle delta i             

ordnandet men inte ordna allting själv. T.ex. ämnesföreningar kunde vara med           

i ordnandet. 

- Horrorjakt skulle ordnas istället på hösten och något annat på våren. 

- Tutorgrupperna skulle delas upp och sitser ordnas till dem. 

- Ifall vi håller kvar herr- och dammiddagarna som de är så skall det talas med               

jämlikhetsansvariga för att sänka tröskeln av deltagande. 

- Ändra namnet på sitsen. 

- Det är svårt att hitta på något som kan ersätta herr- och dammiddagarna. 

- Många tyckte de borde slopas eftersom det är ojämlikt. 

- På nästa veckas möte fattar styrelsen beslut om herr- och dammiddagarnas framtid.  
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339§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Fotbolls ÄM + bastu var ett populärt evenemang med många deltagare.            

Studentteatern-evenemanget gick bra. StudOrg idrottar pågår ännu i maj. Ekelund börjar och            

planera sommarträffen och gör ett facebook evenemang. Ekelund och Johansson skall ha ett             

möte gällande unisport salens räkning och reda ut saken. 

 

Internationella utskottet: Farewell party för utisarna ordnades 12 maj. Internationella          

tutorerna skall vara med på tutorskiftet. 

 

Festutskottet: På torsdagen ordnas storsitsen på senatstorget. Heimbürger hämtar         

halarmärkena idag. Heimbürger och Björklöf kommer att vara på plats under sitsen. FU             

bjuder på efterrätt till sitsarna. 

 

Jubileumsårsutskottet: Sås & Kopp kommer att uppträda på StudOrgs sillis. Årsfestlokalen           

är bokad. Save the date facebook evenemang skapas denna vecka. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Piippo och Wahlgren har gått på högskolans          

möten.Weboodi kommer att slopas på hösten, istället kommer ett program som heter sisu. Det              

finns för få studiepsykologer vid HU. Temat för Soc&Kom i år är samarbete.  

 

Gulnäbbsutskottet: Gulishalarmärkena har kommit. Tutorskifte ordnas nästa veckas måndag         

och tutorutbildning ordnas på torsdagen. Guliskomposten kommer bli klar till slutet av maj             

eller början av juni. 

 

340§  Post 

- Tiger r.f post 

 

341§  Övriga ärenden 
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- Ekelund och Björklöf skall designa ett kom&slåss halarmärke och StudOrg säljer dem            

på hösten. 

 

342§  Infobrev 

- GDPR info + storsits efterfest 

 

343§  Mötesmat till nästa möte 

 Piippo hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

 

344§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.35 av vice ordförande Wahlgren. 

 

 

 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Vice ordförande Titus Wahlgren Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Mirjam Ekelund            Protokolljusterare Alex Thilman 
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