
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 (11/2018) måndagen den 19 mars klockan 16.00 på 
Nypolen, Mannerheimvägen 5A. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Mirjam Ekelund 
Alex Thilman  
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Jessica Björklöf  
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Emmi Piippo (avlägsnade sig kl. 17.00 och anlände 17.47) 
Claes Bergh (avlägsnade sig kl. 16.44) 
Sara Haapalahti 
Corinna Jensen 
Scott Gold (anlände 16.06) 
Titus Wahlgren (anlände kl. 16.27) 
Camilla Alperi (anlände kl. 16.40) 
 

194§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.03  av ordförande Åström. 
 
 
195§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Corinna Jensen och Scott Gold beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

197§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Piippo och Ekelund. 

 

198§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
 
199§     Anmälningsärenden 

-Måndag 12.3: Ämnesföreningsmiddag, 29 deltagare. 
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-Måndag 12.3: Kupkom kalendermöte, 2 deltagare. 

-Tisdag 13.3: Studiebesök till Luckan, 6 deltagare. 

-Tisdag 13.3: Vårmöte, 22 deltagare. 

-Onsdag 14.3: Möte med ämnesföreningarnas studieansvariga, 4 deltagare. 

-Onsdag 14.3: StudOrg idrottar, 16 deltagare. 

-Torsdag 15.3: Motionstimme & frukost, 3 deltagare. 

-Fredag 16.3: Jubileumsårsutskottets möte, 9 deltagare. 

-Lördag 17.3: Åbo Nations årsfest, 2 deltagare. 

-Söndag 18.3: Spexmöte, 5 deltagare. 

 

200§     Ekonomi 

Ämnesföreningsmiddagens utgifter och inkomster blev plus minus noll. Ekonomin är lite           

ostabil. Det funderas över att ansöka stöd från USF. 

 

201§  Sångbokskommittén  

- Två sångbokskommitténs möten har ordnats och planeringen av sångboken         

framskrider.  

- Bergh har varit i kontakt med ett par tryckerier som eventuellt kunde trycka             

sångboken. 

- Snapsvisetävlingen ordnas  i samarbete med jubileumsårsutskottet. 

- Snapsvisetävlingen öppnas inom några dagar. Kandidaterna kunde uppträda på         

StudOrgs vappencoccare med sina tävlingsbidrag. Vinnaren skulle automatiskt få sitt          

bidrag med i sångboken. 

 

202§     Årsfesten 

- Årsfestfestmarskalkerna Scott Gold och Corinna Jensen var på plats på mötet och            

berättade om framskridandet av årsfestens planering. 

- Spons har redan fåtts in en hel del. 

- Gold har fått erbjudanden av olika ställen, till exempel Wanha ylioppilastalo,           

Ravintola Sipuli och Sveaborg. 
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- Sveaborg är stark kandidat för årsfestlokal. Gold skall gå och se på lokalen och              

försöka få fram det bästa erbjudandet och få ett fastsatt pris från alla lokaler. 

- En årsfestkommité skall sättas ihop så småningom och ett möte skall hållas. 

- Planeringen är i gång.  

 

203§  Spexet 

- Spexets planering är i gång och ett bra team finns.  

- Andra spexansvariga är på utbyte, men samarbetet har ändå fungerat helt okej. 

- Manuset framskrider bra. Alla scener är ganska långt färdiga. Låtar och repliker skall             

nu börjas skriva. 

- Ett spexhalarmärke skall fixas. 

- Lokaler för spexets föreställningar utreds. Gymnasiet Lärkan är ett exempel. Nypolen           

är oberoende bokad ifall andra lokaler inte fås. 

- Spexpremären är på torsdag före årsfesten och utöver premiären ordnas 2 till            

föreställningar. 

 

204§     Höstens datum 

- Alla datum på Nypolen för hösten är bokade. 

- StudOrg fick ganska långt alla önskade datum. 

 

 

205§     Feedback från ämnesföreningsmiddagen  

- Middagen gick bra och det var bra stämning. 

- Positiv feedback har kommit från alla håll. 

- Mat- och dryckserveringen fungerade bra. 

- Även städningen och stängandet av festen fungerade bra. 

- Ansvarsuppgifterna för middagen kunde göras tydligare, så att alla vet när           

festutskottet ordnar och när hela styrelsen ordnar. 

 

206§     Dammiddagen 

- Dammiddagen är under kontroll. 
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207§     Kontakt med vänföreningar 

- Åström hade möte förra veckans tisdag med Kannunvalaajat. En gemensam sits           

planeras till hösten.  

- Nypolen är ganska bokad, men en lokal i Sörnäs som kallas käärmepesä kan hyras för               

en gemensam sits. Till exempel andra veckan i oktober 8-14.10 eller i november             

5-11.11 någon dag föreslogs. Även något annat gemensamt program med          

Kannunvalaajat på våren funderas över, till exempel en spelkväll på måndag 23.4. I             

gemensamma facebook gruppen kan evenemang planeras vidare. 

- Humanisticums ordförande har tagit kontakt gällande en gemensam sits med alla           

centrumkampusets studentföreningar, sitsen skall marknadsföras till StudOrgs       

medlemmar, men Studorg har inte resurser att ordna sitsen. 

- SHS har önskat att få tre platser till StudOrgs årsfest. 

 

208§     Utskottsteser 

 

Programutskottet:  

- Bloddonering ordnas på torsdag. Äggjakt ordnas nästa måndag. Ateneumbesök ordnas          

nästa veckas onsdag. Även StudOrg goes Stjärnenatten-evenemang ordnas den 14          

april, Ekelund har ordnat rabatt på biljetterna. 

 

Internationella utskottet: 

- International dinner ordnas denna veckas torsdag. Alla deltagare hämtar mat från sitt            

egna hemland. Intresse bland utisarna finns. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet:  

- Kandiledningsgruppens möte ordnas denna veckas onsdag. 

- Studiebesöket förra veckan gick bra och Luckan föreslog att ha samarbete med            

StudOrg. 

- Alla ämnesföreningar har hittat en talare till seminariet.  
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- Piippo skall öppna en intresseanmälan för seminariet inom de närmaste dagarna, så att             

vi vet ungefär hur många som kommer på plats. 

- HYY:s olika styrelsegruppers utskott behöver medlemmar. 

 

Jubileumsårsutskottet:  

- Årsfestens planering är i gång. Utställningen för StudOrgs prylar och årsfestgåvor           

hålls tisdag eller torsdag 17 eller 19 oktober.  

- Wahlgren planerar att fixa skumppaglas med StudOrgs årsfesttarra till årsfesten. 

 

Gulnäbbsutskottet:  

- Sista tutorintervjun hålls på torsdag kl. 12. Efter det görs tutorvalen. 

 

Festutskottet:  

- Förfrågningar gällande avecer för SF-sitsen har kommit. Det finns bara 45 platser per             

förening, så avec-anmälningar tas inte emot. 

- 20 anmälningar från SF har kommit. 

- Johansson har skaffat 40 platser till suursitsit. 

 

209§  Post 

- Statsvett årsfestinbjudan, fredag 13.4. 

- Didactas årsfestinbjudan, onsdag 9.5. 

 

 

210§  Övriga ärenden 

- Funktionärsskifte ordnas idag på Nypolen. 

- Ylonz biljettsläpp ordnas denna veckas onsdag. 

- En gemensam sits för alla huvudstadsregionens styrelser ordnas 20.4 Sitsen kallas           

Tradbörs. 

- Det är bra att kolla SSKH styrelsernas kalender på facebook ibland och försöka ordna              

alla program så att de inte krockar.  
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211§  Infobrev 

- Ylonz biljettsläpp 

- StudOrg donerar blod 

- International dinner 

- Dammiddag 

- Äggjakt 

- Seminarium 

- Ateneum 

- StudOrg goes Stjärnenatten 

- Sångbokskommiten 

 

 

212§  Mötesmat till nästa möte 

Björklöf hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

213§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.54 av ordförande Åström. 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
________________________________    ________________________________ 
Protokolljusterare Emmi Piippo                     Protokolljusterare Mirjam Ekelund 
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