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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 (30/2018) måndagen den 22 oktober klockan 08.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman  
Titus Wahlgren  
Jesper Laitinen  
Emmi Piippo (avlägsnade sig kl. 9.07) 
Camilla Alperi 
Corinna Jensen 
Sara Haapalahti (anlände kl. 8.11) 
 
 
 

531§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.00 av ordförande Åström. 
 
 
532§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 
 

533§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Corinna Jensen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

 

534§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Piippo och Björklöf. 

 

535§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
536§     Anmälningsärenden  

- Tisdag 16.10: Middag med universitetsledningen, 1 deltagare. 

 

 

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. 
 

- Onsdag 17.10: StudOrg idrottar, 5 deltagare. 

- Torsdag 18.10: Motionstimme & frukost, 7 deltagare 

- Lördag 20.10: StudOrg goes Fly Me To The Moon Teater, 11 deltagare. 

- Söndag 21.10: Spexövningar, 40 deltagare. 

- Söndag 21.10: Valmöte, 1 deltagare. 

 

537§     Ekonomi 

Johansson har betalat cateringen och hyran för årsfestlokalen förra veckan. Alla           

årsfestbetalningar har inte kommit in ännu. Johansson fixar kassan för kvällens baklängessits. 

 

 

538§     Årsfesten 

- Nästan allting är fixat för årsfesten, dekorationerna är dock inte ännu helt färdiga.  

- Vi blir 200 stycken deltagare på årsfesten. 

- Styrelsen skall ta senast kl. 15.20 färjan för att hinna till Solenn akten. 

- Bändet spelar på coccarna och så länge det behövs. 

- Musiken till danserna spelas från högtalarna. 

- Supékorten kommer denna vecka. På korten står namn, meny och dans. 

- Logona på glasen skall limmas denna vecka, t.ex. på pysselkvällen. 

- Maten till sillisen tas emot idag av Heimbürger. 

- Dj:n till efterfesten är bokad. 

- I efterfestetteamet finns det 10 personer. Jensen är kontaktperson för efterfest- och            

sillisansvariga. 

- En fotograf finns för årsfesten, talet till människan hålls av Alma Lüttge. 

- Fanorna finns hos vaktmästaren i Soc&Kom och de skall tas med till Sveaborg. 

- Årsfestetiketten skall postas på facebook. 

 

539§     HUS delegationsval 

- Piippo deltog igår på valmöte. Valkompassen skulle fyllas senast igår. Det är viktigt             

att dela röstningslogon på facebook då röstningen öppnar. StudOrg och Nationerna           

skall marknadsföra valen i Soc&Kom och dela ut kaffe och berätta om            
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delegationsvalet under röstningsdagarna. Piippo fixar plancher och grejer till         

delegationsvalet för StudOrg. 

- Ekelund ordnar röstningsfika i StudOrg rummet under röstningen. 

- Varje kandidat postas på StudOrgs instagram, Piippo frågar lov av alla kandidater.            

Piippo gör en whatsapp grupp för StudOrgs kandidater. 

- Planscher får hängas upp i StudOrg-rummet. Personlig kampanj får göras i           

StudOrg-rummet. I facebook gruppen skall inte göras personlig kampanj eftersom det           

då kan bli väldigt många posts i gruppen. Ifall man väldigt mycket vill göra personlig               

kampanj i gruppen kan man kontakta Piippo. 

 

540§     Stipendier och medaljer 

- Medaljmöte ordnades förra fredagen. Styrelsen skall ännu besluta över stipendierna          

som delas ut. 

- Årsfeststipendie går till den som gjort ett stort arbete i StudOrg utanför styrelsen.             

Detta år går det till Spexansvariga Anna Hellberg och Sara Haapalahti. 

- Netta Suomi stipendiet går till Alma Lüttge. 

- Kamratskapstipendie går till Leo Larjanko. 

- Hedersmedlem blir Robin Tiivola. 

 

(Piippo avlägsnade sig kl. 9.07) 

 

541§     Spexet 

- Idag övar spexet för första gången på Lärkan. Spexteamet har bra fiilis och är duktiga. 

- 115 personer är anmälda till premiären. 

- Till de andra föreställningarna är det 110 personer anmälda sammanlagt. Mer personer            

ryms med, så föreställningarna skall ännu marknadsföras. Det ser bra ut med publiken             

till föreställningarna. 

- Skumppaglasen skall tas till Lärkan. 

- Åström koordinerar termosarna med Annica Helsingius. 

- Skärmarna tas idag till Lärkan. 
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542§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Teaterbesöket på lördagen gick bra och många personer kom med. Nästa            

veckas tisdag ordnas Halloween filmkväll. Röstningsfika ordnas i något skede. 

 

Internationella utskottet: Nästa evenemang är IU goes to Allas Sea Pool och Utismoj. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Hänvisar till 539§ HUS delegationsval. 

 

Festutskottet: Baklängessitsen ordnas idag på Nypolen. Nakkilistan är nästan fylld.          

TF-sitsen planeras nästa vecka.  

 

Gulnäbbsutskottet: 21.11 ordnas hitta din tutor.  

 

Jubileumsårsutskottet: Hänvisar till 538§ Årsfesten. 

 

543§  Post 

- Räkning från gulismoj bussen 

 

544§  Övriga ärenden 

- Höstmöte ordnas 22.11 i festsalen kl. 16-21. 

 

545§  Infobrev 

- Årsfestveckan, baklängessits efterfest 

- Halloween filmkväll 

- Delegationsvalet 

- Anmäl dig till spexet 

- Save the date höstmöte 

 

546§  Mötesmat till nästa möte 

Heimbürger hämtar mötesmaten till nästa möte. 
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547§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 9.30 av ordförande Åström. 

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Emmi Piippo                     Protokolljusterare Jessica Björklöf 
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