
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 (4/2018) tisdagen den 30 januari klockan 17.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Mirjam Ekelund (avlägsnade sig kl. 17.30) 
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Titus Wahlgren 
Annika Hätinen 
Claes Bergh 
 
Patrik Kumpulainen 
Leo Larjanko (anlände kl. 17.16) 
Emilia Kyttälä (anlände kl. 18.12) 
Moa Ketonen (anlände kl. 18.12) 
 
 
 
71§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17.00 av ordförande Åström. 
 
 

72§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Patrik Kumpulainen beviljades närvaro- och yttranderätt. Leo Larjanko beviljades närvaro-          

och yttranderätt kl.17.16. Emilia Kyttälä och Moa Ketonen beviljades närvaro- och           

yttranderätt kl. 18.12. 

 

74§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Alex Thilman och Tua Heimbürger. 

 

75§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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76§      Anmälningsärenden 

-Måndag 22.1: Internationell sits, 31 deltagare. 

-Tisdag 23.1: Pulkaåkning, 15 deltagare. 

-Onsdag 24.1: StudOrg idrottar, 13 deltagare. 

-Torsdag 25.1: Motionstimme och frukost, 13 deltagare. 

-Lördag 27.1: Inledande sits, 84 deltagare. 

-Lördag 27.1: Inledande sitsens efterfest, 159 deltagare. 

-Söndag 28.1: Valvaka, 12 deltagare. 

-Måndag 29.1: HYY puheenjohtajaseminaari, 1 deltagare. 

 

77§      Ekonomi 

Åström har blivit klar med bokföringen för år 2017. Inledande sitsen gav bra med inkomster. 

 

78§ Rektorskaffe 

Förslag på datum för rektorskaffe: onsdag 7.3 kl. 9, torsdag 8.3 kl. 9, måndag 12.3 kl. 8. 

 

79§      Feedback från internationella sitsen 

Sitsen var liten och lugn. En del utisar utanför Soc&Kom kom även med på sitsen. En del                 

tyckte att det var lite råddigt med tre sångledare men andra tyckte att det var bra omväxling                 

med 3 sångledare. Fun fact programmet kunde kanske bytas ut till något annat så att det alltid                 

inte är samma program på internationella sitsen. Överlag gick sitsen bra och smidigt. 

 

80§ Feedback från inledande sitsen 

Matens handlande och matlagandet gick bra. Det fanns för få serverare, (3-4 stycken), så det               

blev lite bråttom. Sitsen gick okej, små förbättringar måste göras. Det blir lättare att locka folk                

till att hjälpa till på sitser nu när förmånerna för bl.a. köksteamet och serverare fastställs.               

Efterfesten gick bra, det blev varmt i lokalen men det störde inte stämningen. Sitsmaten fick               

mycket positiv feedback. Förrätten kunde dock ha serverats helt kall istället för ljummen.             

Nylands Nation var med på sitsen och det fungerade bra. Festens stängande och städandet              
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gick bra. Det kom positiv feedback på att det finns ett feedbackformulär där man kan ge                

feedback efter festen. 

 

(Leo Larjanko anlände 17.16) 

  

81§ Skåttissitsen  

Skåttissitsen flyttas till 26.2. Björklöf beställer halarmärken till sitsen. 

 

82§      Extraordinära föreningsmötet 1.2 

Extraordinära föreningsmötet hålls 1.2. kl 16.00. Så många av styrelsen som möjligt skall vara              

på plats. Det finns lediga funktionärsposter som borde fyllas på mötet. Björklöf och Thilman              

hämtar snacks till mötet. 

 

83§      Kontakt med vänföreningar  

-Styrelseskifte med TF ordnas på fredag 2.2 

-Skifte med Kupkom ordnas tisdagen 6.2. 

 

84§      Utskottsteser 

 

Programutskottet: Pulkaåkningen och valvakan gick bra förra veckan. Valentinveckan är på           

kommande och programmen planeras. Valentinhockeyn med TF är oklart eftersom det inte            

finns ute-isar, möjligen annat programmet planeras. StudOrg är anmäld till          

pulkaåkningstävlingen på fastlagstisdagen, planeringen framskrider. 

 

(Mirjam Ekelund avlägsnade sig kl. 17.30) 

 

Internationella utskottet: Ett möte skall hållas nästa vecka, troligen på tisdagen, där            

kommande IU evenemang skall planeras. Ideer för evenemang finns. 

 

Gulnäbbsutskottet: Thilman har varit i kontakt med högskolan. Tutorblankettens tekniska          

problem korrigerades samma dag som det uppstod. För tillfället kontrolleras tutorblanketten           
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för informationsfel i samarbete med högskolan, tutoransökningen är igång. Kontakten är bra            

med högskolan. 

 

Festutskottet: Feedbackblanketten fungerar. Skåttissitsevenemanget skall publiceras på       

facebook. Dammiddagen skall börja planeras. 

 

Jubileumsårsutskottet: Årsfestmarskalken väljs förhoppnigsvis på extraordinära      

föreningsmötet. Fastlagstisdagens pulkaåkningstävling planeras. Punchreceptet för årsfesten       

och halarmärkes- och fotoutställning planeras. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Första utskottsmötet ordnas onsdagen 31.1 kl 12 i           

StudOrg-rummet. Piippo föreslås att sitta i kandidatprogrammets ledningsgrupp. Emilia         

Granqvist och Claes Bergh har valts att sitta i Universitetskollegiet. 

 

85§ Post 

-Ylioppilaslehti 

 

86§ Övriga ärenden 

-Studentbladet har skrivit en artikel om jämlikhetsansvariges avgång. Åström är den som från             

styrelsens och föreningen sida anger officiella utlåtanden till medier. Styrelsen skall vara            

beredda på att kunna svara på frågor gällande artikeln och ämnet. 

-Styrelsen skall kolla på safe space guidlines dokumentet på driven och kommentera och             

föreslå möjliga ändringar. 

 

(Emilia Kyttälä och Moa Ketonen beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 18.12) 

 

87§ Infobrev 

-Tutoransökning 

-Extraordinärt föreningsmöte 

-Sångbokskommiténs möte 

-SAU möte 
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-Vändagsveckan och program 

-Teknologföreningens valentinsitz 

 

 

 

88§ Mötesmat till nästa möte 

 Jesper Laitinen hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

89§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.19 av ordförande Åström. 

 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Alex Thilman Protokolljusterare Tua Heimbürger 
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