
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 (38/2018) måndagen den 17 december klockan 
08.00 på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jesper Laitinen  
Jessica Björklöf 
Tua Heimbürger 
Titus Wahlgren  
Alex Thilman 
Peggy Johansson 
Emmi Piippo (anlände kl. 8.10) 
Laura Törnroos 
Viola Mickos (avlägsnade sig kl. 8.35) 
Alma Lüttge (avlägsnade sig kl. 8.54) 
Matilda Lindfors 
Benjamin Lindström 
Claes Bergh (anlände kl. 8.07) 
Otto Petterson (anlände kl. 8.18) 
Maria Veranen (anlände kl. 8.35 och avlägsnade sig kl. 8.39) 
 
 
679§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.02 av ordförande Åström. 
 
680§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 
 

681§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Viola Mickos, Matilda Lindfors, Laura Törnroos, Benjamin Lindström, Alma Lüttge, Otto           

Petterson, Maria Veranen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

682§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Thilman och Heimbürger. 

 

683§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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684§     Anmälningsärenden  

- Måndag 10.12: Julkalender, 12 deltagare. 

- Måndag 10.12: Shownight, 67 deltagare. 

- Tisdag 11.12: Julkalender, 1 deltagare. 

- Tisdag 11.12: rektorskaffe, 16 deltagare. 

- Onsdag 12.12: Julkalender, 6 deltagare. 

- Onsdag 12.12: StudOrg idrottar, 12 deltagare. 

- Torsdag 13.12: Kandledningsgruppens möte, 4 deltagare. 

- Torsdag 13.12: Motionstimme & frukost, 2 deltagare. 

- Torsdag 13.12: Julglögg i StudOrg, 35 deltagare. 

- Fredag 14.12: StudOrgs julstädning, 10 deltagare. 

- Fredag 14.12: Julfest sits, 94 deltagare & efterfest, 156 deltagare. 

- Söndag 16.12: Nypolens städning, 2 deltagare. 

 

685§     Ekonomi 

Julfesten gick bra och drog in ca. 2000 €. Unisport har fördubblat priset för salhyra.               

Johansson utreder saken idag. Johansson har betalat räkningar som har kommit in. 

 

(Claes Bergh anlände kl. 8.07) 

 

686§     Feedback från Julfesten 14.12 

- Sitsen gick bra, maten kom i tid ut, det uppskattades att köket hade gjort egna lådor.                

Förrätten var god och satsad. 

- En del tyckte att sitsen drog ut lite vid efterrätten. 

- Programmet var omtyckt men en del tyckte att det var lite för mycket program, dock               

var alla program sådana som måste hållas. (T.ex. utdelning av årets gulis, kamel och              

renaste person). 

- Feedback kom in gällande att styssen 19 själv borde följa festens regler bättre och inte               

bete sig överlägset. Oklart vilket beteendet feedbacken gäller. 

- I garderoben finns endast en hängare som gör att det finns ganska lite plats för               

ytterkläder. Detta kan styrelsen dock inte riktigt påverka. 
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- Det är upp till styrelsen vem som kommer in på efterfesten. Några personer ville              

komma in och gå till balkongen för att röka. I sista hand är det festutskottets               

ordförande som bestämmer vem som kommer in på festen. Regler skall skapas på             

förhand gällande vem som kommer in på festen. 

- Informationen skall flöda bättre hos de som ordnar om vem som t.ex. skall få en gratis                

eller en billigare sits. 

- Enligt feedbacken var festen lyckad och efterfesten var kul. Maten var god och             

ordnandet överlag gick smidigt. Styrelsen 19 hade bra koll på allting. 

- Ifall någonting händer under sitsen eller efterfesten är det viktigt att ha kontroll över              

situationen och reda ut situationen t.ex. i köket, och inte då ha övriga personer att gå                

av och an i köket. 

 

(Emmi Piippo anlände kl. 8.10) 

 

687§     Sångbokskommittén 

- Sångbokskommittén fortsätter sitt jobb.  

- Kapitlen och nästan alla sånger i sångboken är fastställda.  

- Sångbokskommitténs möte ordnas idag. De sista detaljerna och justeringarna skall          

göras gällande kapitlen och sångerna. Sedan blir det dags att planera layouten och             

tryckandet av sångboken. 

- Den interna deadlinen för att vara klar med designen och tryckeriet är i början av mars                

och sångböckerna skall tryckas i slutet av våren. 

- En ny medlem har kommit med i kommittén och en del personer har avgått som t.ex.                

skall på utbyte. 

- En viceordförande för kommittén skall väljas i början av året. 

- Kommittén har försökt rekrytera första och andra årets studenter, ingen har ännu ställt             

upp. 

 

(Otto Petterson anlände kl. 8.18 och avlägsnade sig kl. 8.26) 

 

688§     Verksamhetsberättelsen och vårmöte 2019 
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- Deadline för testamente och verksamhetsberättelsen för styrelsen är 17.12.  

- Hela verksamhetsberättelsen och bokslutet skall presenteras i mars, nya styrelsen skall           

bestämma datumet så fort som möjligt. Det är viktigt att styrelsen 18 närvarar på              

vårmöte. 

- Även kuratorsval ordnas på vårmötet. 

 

(Viola Mickos avlägsnade sig kl. 8.35) 

 

689§     Utskottsteser  

 

Programutskottet: Feedback från shownight:  

- Shownighten fick super bra och positiv feedback och evenemanget var uppskattat.           

Lotteriet var uppskattat bland deltagarna.  

- Gällande evenemangets tidpunkt kom det in väldigt olika åsikter från          

feedbackformuläret. En del tyckte att det var en dålig tidpunkt på året eftersom det är               

så mycket arbete i skolan nära julen. En del tyckte att det var bra att det bra på måndag                   

och att det var ett mer “chill” evenemang, andra tyckte att det skulle vara bra att ha det                  

på ett veckoslut, så att det skulle bli en större efterfest.  

- Längden av showen var passlig och det var passlig mängd med uppträdanden.            

Värdarna och uppträdandena upplevdes vara bra. 

- Efterfesten blev liten och många kunde inte stanna efter showen. 

- Evenemanget kunde ordnas på våren i tredje eller fjärde perioden eftersom att spexet             

är på hösten, så det skulle bli mer jämt om shownighten skulle ordnas på våren. 

- Alla shownight halarmärken blev sålda. 

- Julglöggen förra veckan  gick bra. Personal och rektor kom även på plats. 

- Imorgon ordnas PU:s sista evenemang: filmkväll. 

- Julkalendern publiceras sista veckan endast elektroniskt eftersom många skriver tent          

kl. 10. 

 

Festutskottet: Inget att rapportera. 
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Internationella utskottet: IU farewell dinner ordnas idag på Nypolen. Många utisar har            

anmält sig.  

 

(Maria Veranen  anlände kl. 8.35 och avlägsnade sig kl. 8.39) 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Imorgon ordnas sista “tiedekuntavastaavien palaveri”.        

Tentarkivet på nätsidan fungerar bättre nu. 

 

Gulnäbbsutskottet: Det finns 5 halare kvar att som skall delas ut. Thilman har kontaktat alla               

personer men alla har inte svarat.  

 

Jubileumsårsutskottet: Inget att rapportera. 

 

690§  Post 

- Julhälsning från SF-klubben 

- Julhälsning från ravintola Misteli 

- Räkning från Lärkan 

 

 

691§  Övriga ärenden 

- En tackmiddag för styrelsen 18 ordnas 

- Åström och Hätinen skrev förra veckan på uthyreskontraktet för två år framåt 

- Julbild med styrelsen 18 tas idag efter mötet 

- Styreleskifte ordnas denna vecka. 

 

692§  Infobrev 

- Filmkväll 

- StudOrg idrottar - får gå o sporta 

- Julkalendern 

- God jul - sista infobrevet 
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693§  Mötesmat till nästa möte 

Ingen mötesmat till nästa möte. 

 

694§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 8.54 av ordförande Åström. 

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