
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 (34/2018) måndagen den 19 november klockan 
08.00 på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jesper Laitinen (anlände kl. 08.11) 
Peggy Johansson  
Emmi Piippo 
Jessica Björklöf 
 
605§     Mötets öppnande 

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

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

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

608§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Johansson och Björklöf. 

 

609§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
610§     Anmälningsärenden  

- Måndag 12.11: Octavias årsfest, 3 deltagare. 

- Onsdag 14.11: StudOrg goes Ateneum Vol.2, 20 deltagare 

- Onsdag 14.11: StudOrg idrottar, 7 deltagare. 

- Torsdag 15.11: Motionstimme & frukost, 9 deltagare. 

- Fredag 16.11: Festutskottets utbildning, 10 deltagare. 
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611§     Ekonomi 

Johansson har betalat alla stipendier och årsfestens räkningar som kommit. Halarmärken till            

shownighten har beställts. 

 

612§     Funktionärsfesten 4.12 

Funktionärsfesten ordnas 4.12 i form av en middag och en efterfest på Nypolen. Extraordinära              

funktionärerna och funktionärerna bjuds in till evenemanget. Middagen skulle vara          

“pizzabuffe” och till efterrätt glass. Även chips skulle bjudas på. Maten skulle kosta högst              

70€. Middagen blir gratis för deltagarna som tack för deras stora arbete.  

 

613§     Sitsen med TF 24.11 

Sitsen är under kontroll. Hela festfixarteamet fungerar bra och sitsen blir en 80 personers sits.               

Program är planerat till sitsen. Maten är planerad. Efterfesten är öppen för alla med studiekort               

och förhandsanmälda avecer. 

 

614§     Höstmöte 

Höstmöte ordnas denna veckas torsdag. Styrelsen skall försöka se till att det finns efterträdare              

till alla poster. Alla skall kontakta de intresserade och berätta om sin post. Även de               

extraordinära funktionärerna och vanliga funktionärerna skall kontaktas. Åström och Hätinen          

ordnar tekniken i skick i festsalen på torsdag. Wahlgren hjälper till med snacksen. Skumvinet              

som finns i StudOrg-rummet kan användas för den nyvalda styrelsen.  

 

615§     Städning av StudOrg-rummet 

Ett datum för StudOrg-rummets städning prickas in och föreslås till Hustomtedelegationen.           

17.12-21.12 föreslås. 

 

616§     Utbildningar för nästa styrelse 

- Utförligare utbildningar för nästa års styrelse efterlyses. Utbildningen skulle ordnas på           

styrelseskiftet. Utbildningen om allmänna styrelse saker och om StudOrgs ekonomi          

borde bli utförligare eftersom utbildningarna tidigare år har varit ganska knappa och            

korta. De som inte kan komma på styrelseskiftet skall ordna ett eget tillfälle där hen               
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utbildar den nya styrelsemedlemmen. Testamenten skall hållas up to date. Datum för            

styrelseskifte diskuteras på nästa veckas möte. 

 

617§     Utskottsteser 

 

Programutskottet:  

- Ateneumbesöket förra veckan gick bra och många gulisar kom på plats. Shownightens            

halarmärken är beställda. Vem som helst får uppträda med vad som helst under             

shownighten. Nästa veckas måndag ordnas syfiilis och klädbyte på Nypolen. Bakverk           

säljs under evenemanget och pengarna går till välgörenhet. Evenemanget är i           

samarbete med CISSI. En ansvarsperson behövs till kl. 18-20 eftersom Ekelund och            

Syrjälä måste fara redan kl. 18.00. CISSI hjälper till att städa. Mellan kl. 16-17 kan               

man hämta kläderna till klädbytet.  

- Ekelund anmäler StudOrg till fackeltåget och gör facebook evenemanget.  

- Hälsningar från spexet: spexet skulle önska att få egna skåp. Det finns så mycket saker               

och smink som ligger överallt i b.la. StudOrg-rummet. Spexet får ett skåp i             

StudOrg-rummet dit sakerna kan sättas. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: En möjlig kandidat finns till SNÄfs styrelse. Tentarkivet är            

under planering. Opintovastaavien kokous ordnas nästa veckas tisdag.  

 

Festutskottet: Sits med TF ordnas på lördagen. 

 

Internationella utskottet: Utisarna är aktiva och ordnar egna evenemang även på fritiden.            

Karaokekväll ordnas ännu under denna månad. 

 

Gulnäbbsutskottet: Hitta din tutor ordnas denna veckas onsdag. Det finns sex stycken            

kontroller och evenemanget slutar i Thirsty Scholar (hemligt). Styrelsen får komma till            

Thirsty Scholar på efterfest. Halarna borde anlända idag, Thilman börjar dela ut dem. 

 

Jubileumsårsutskottet: Inget rapportera. 
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618§  Post 

- Ingen post 

 

619§  Övriga ärenden 

- Om vi vill ha bordet på andra våningen vid sofforna så får StudOrg ta det. 

- Verksamhetsberättelsen skall skrivas före julen. Alla utskott skall skriva ca. 1 sida text             

om vad som har hänt under året inom utskottet. Även testamenten skall skrivas till              

nästa års styrelse. Dessa skall godkännas först av Åström.  

 

620§  Infobrev 

- Höstmöte 

- StudOrg - TF sitsens efterfest 

- Clothing swap & syfiilis 

- Shownight 

 

621§  Mötesmat till nästa möte 

Piippo hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

622§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 09.06 av ordförande Åström. 

 

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Peggy Johansson                Protokolljusterare Jessica Björklöf 
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