
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 (28/2018) måndagen den 8 oktober klockan 16.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger (avlägsnade sig kl. 16.17) 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman  
Titus Wahlgren  
Jesper Laitinen (avlägsnade sig kl. 16.17) 
Peggy Johansson 
Camilla Alperi 
Corinna Jensen 
 
 

494§     Mötets öppnande 

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

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

 

496§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Corinna Jensen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

497§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Johansson och Thilman. 

 

498§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
 

499§     Anmälningsärenden 

- Måndag 1.10: Spexövningar, 20 deltagare. 

- Onsdag 3.10: StudOrg idrottar, 9 deltagare. 
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- Onsdag 3.10: Spexdansövningar, 9 deltagare.  

- Onsdag 3.10: Delegationsvalets fotografering, 13 deltagare. 

- Onsdag 3.10: Fotbollsmatch, 6 deltagare. 

- Torsdag 4.10: Motionstimme & frukost, 7 deltagare.  

- Torsdag 4.10: StudOrg donerar blod, 7 deltagare. 

- Fredag 5.10: Fotbollsmatch, 10 deltagare. 

- Lördag 6.10: GulisMoj, 48 deltagare. 

- Söndag 7.10: Spexövningar, 10 deltagare.  

 

500§     Ekonomi 

Järjestötuki 270€ har fåtts in från HYY. Gulismojs alla betalningar har inte ännu kommit in.               

Folk har börjat och betala årsfester. Deadline för betalning är 15.10. En merkillinen räkning              

betalas idag. Fotbollsturneringen är även betald. 

 

501§     Höstmöte 

Torsdag  22.11 kl. 16 ordnas höstmöte på Soc&kom. 

 

502§     Kommande styrelsemöten 

- Mötet 15.10 kl.16 flyttas till 16.10 kl 08.00. 

- Mötet 22.10 kl. 16 flyttas till 22.10 kl. 8.00 i StudOrg-rummet. 

- Mötet 5.11 kl. 16 flyttas till 5.11 kl. 8.00. 

 

503§     Sitsen med Kannunvalajat och CISSI 

- Styrelsen skall fylla i nakkin i facebook gruppens nakkilista och hjälpa till under             

sitsen. Heimbürger och Björklöf sköter maten. 

 

504§     Feedback från GulisMoj 

- Mer tid till orienteringens punkter skulle vara bra. Punkterna blev ganska korta och det              

blev bråttom att hinna med allt. 

- Det fanns för lite nattmat. 

- Busstidtabellerna var bra ordnade och allt hann göras i tid. 
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- Alla som ville med på gulismoj rymdes med och alla rymdes i bussen. Ingen              

avanmälde sig för sent. 

- Städningen gick bra fastän instruktionerna inte följdes, en scout från Fribytarna           

kollade igenom Stensböle efter städningen tillsammans med Thilman. 

- Överlag var det bra fiilis på gulismoj och det verkade som om alla hade roligt. 

- Under sitsen skall man inte gå och röka. 

- Under sitsen var det ganska mycket program så att sitsen drog ut en aning. Detta var                

dock inte ett stort problem. 

- Sillisen fungerade bra men styrelsen kunde ännu sprida på sig lite mera bland             

gulisarna. Till sillisens mat kunde det skaffas mera frukter. 

- Infodelen i början (t.ex. berätta om trapporna osv) kunde vara mer omfattande.  

 

( Tua Heimbürger och Jesper Laitinen avlägsnade sig kl. 16.17) 

 

505§     Årsfesten 

- Nea Airaksinen blir efterfestchef, mer personer till efterfesteamet behövs. 

- En catering-firma som fixar maten fattas ännu men det fixas senast denna vecka. 

- Halarmärkena för jubileumsåret och sillisen är under beställning. 

- Spexets programblad har farit till tryckeriet idag. 

- Logon och namnlapparna har farit till tryckeriet. 

- Snapchatfilter är under arbete. 

- Aveccer som inte har anmält sig skillt är inte med på årsfesten, detta skall ännu               

informeras tydligare. 

- Sås&Kopp är bokade kl. 14.00 till lördagens sillis. 

- Sångledarna är bestämda. Simon Granroth och Viola Mickos fungerar som sångledare           

under årsfesten.  

- 6 stycken serverare är anställda. Ännu bordsdukar osv. skall fixas. 

- Dansövningar inför årsfesten sker under årsfestveckan. 

- Projektorn på Nypolen skall fixas till baklängessitsen. 

- Skumvin skall fixas till spexpremiären. 

- Årfestveckans alla fb-evenemang görs av Wahlgren. 

 

 

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. 
 

 

506§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Imorgon ordnas filmkväll i redaktionen. En röstning om filmen har           

ordnats i fb-evenemanget. Teater Viirus ordnar en teaterföreställning för 10 € för            

studerandena. Ekelund skall imorgon gå på ett möte med Luckan för att diskutera samarbete              

med Luckan och StudOrg. Horrojaktens feedback kommer nästa vecka. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Inget att rapportera. 

 

Gulnäbbsutskottet: Mera spons till halarna har fåtts. 69 stycken halare har beställts hittills.             

Thilman skall ännu informera hela StudOrg och utbytesstudenterna om halarbeställning så att            

alla som vill kan beställa en halare. Thilman rapporterar feedbacken gulisarna gav under             

gulismoj gällande sin gulishöst samt feedback gällande gulismoj nästa vecka. Nästa           

evenemang är hitta din tutor. Thilman bestämmer ett datum inom kort. 

 

Jubileumsårsutskottet: Hänvisar till 505§ Årsfesten. 

 

Festutskottet: Hänvisar till 503§ Sitsen med Kannunvalajat och CISSI. Baklängessitsen          

ordnas 22.10. FU skall ordna ett möte om sitsen och planera menyn för sitsen. Sitsen rymmer                

lite på 50 människor. Facebook evenemanget kommer ut denna vecka. 

 

Internationella utskottet: Inget att rapportera. 

 

507§  Post 

- Ingen post 

 

508§  Övriga ärenden 

- Thilman, Åström , Ekelund och Björklöf deltar i mötet om utdelningen av medaljer. 

 

509§  Infobrev 
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- Filmkväll 

- International dinner 

- Pjäs på Viirus 

- Årsfestveckan 

- Frågor till rektorskaffe 

 

510§  Mötesmat till nästa möte 

Thilman hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

511§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 16.52 av ordförande Åström. 

 

 

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Peggy Johansson               Protokolljusterare Alex Thilman 
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