
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 (27/2018) måndagen den 1 oktober klockan 16.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman  
Titus Wahlgren (anlände kl 16.08) 
Jesper Laitinen (anlände kl. 16.03) 
Peggy Johansson 
Emmi Piippo 
Leo Larjanko  
 
 

473§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.01 av ordförande Åström. 
 

 

474§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

475§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Leo Larjanko beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

476§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ekelund och Thilman. 

 

477§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
 
478§     Anmälningsärenden 

- Tisdag 25.9: Horrorjaktpyssel, 12 deltagare. 

- Onsdag 26.9: Möte med Kannunvalajat och CISSI, 2 deltagare. 
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- Onsdag 26.9: StudOrg idrottar, 18 deltagare. 

- Onsdag 26.9: Praktikinfo tillsammans med Politicus, 20 deltagare. 

- Onsdag 26.9: Fotbollsmatch, 8 deltagare. 

- Onsdag 26.9: Spexdansövningar, 9 deltagare. 

- Torsdag 27.9: Motionstimme & frukost, 6 deltagare. 

- Fredag 28.9: Fotbollsmatch, 11 deltagare. 

- Lördag 29.9: Horrorjakten, 80 deltagare. 

- Söndag 30.9: Spexövningar, 20 deltagare. 

 

479§     Ekonomi 

Johansson har fört in pengar till banken. Ekonomin är stabil. Sponsringspengar borde börja             

komma in snart. Årsfestbetalningar kommer också in så småningom. 

 

480§     Feedback från internationella utskottet 

- IU tutorerna har fått bra feedback. Det är bra att alla är öppna och välkomnande. 

- Evenemangen har överlag varit bra. Utisarna tyckte om IU sitsen. 

- Introveckan är ganska full med likadana föreläsningar och en klarare plan för            

introveckan kunde göras. 

- T.ex. en exkursion runt Finland eller utomlands skulle vara ett förslag på framtida             

evenemang. Även mera alkoholfria evenemang efterlyses. Evenemang där man träffar          

mera av StudOrgare önskades. 

- Delegationens hälsning: Utbytesstuderandena blir lite i gömman för styrelsen och          

styrelsen skulle kunna vara mera med och synas mera på IU evenemang. Alla             

allmänna inlägg i facebook gruppen skall översättas till engelska så att utisarna förstår             

inläggen. Det är viktigt att försöka få utisarna med i verksamheten. Utissitsen skulle             

vara bra att ordnas på en fredag eller lördag i framtiden. Sitsen var nu på en måndag                 

vilket drog ner på deltagarantalet. Alla andra datum var dock reserverade så måndagen             

var i detta fall ända alternativet. 

- Feedback från Utissitsen överlag: De som hade varit på Nypolen dagen före hade inte              

städat ordentligt. Lite för många sillis-sånger sjöngs och det passade kanske inte in så              
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bra till sitsen. Coccarna kunde ha varat i 30 minuter istället för en hel timme. Sitsen                

hade bra fiilis överlag och folk blev också på efterfesten. 

 

481§     Medaljer och stipendier 

Medalj och Stipendiekommittén består av styrelsemedlemmar och delegationsmedlemmar.        

Wahlgren, Åström, Björklöf och Thilman valdes in i kommitén och börjar med arbetet att              

fundera vem som skall få medaljer och stipendier. 

 

 

 

482§     Hälsningar från Delegationen 

- Försök få utbytesstuderandena med i verksamheten så mycket som möjligt. 

- Stipendierna och medaljerna skall funderas på. 

- Årsfesten kunde marknadsföras lite mera.  

- Ett höstmötesdatum borde prickas in. 

- Styrelsen skall börja leta efter sina efterträdare till sin post. 

 

483§     Sitsen med Kannunvalajat och CISSI 

- StudOrgs kvot blev till hälften fylld av studeranden från Kannunvalajat och CISSI. 28             

personer har anmält sig på StudOrgs platser utan att vara våra medlemmar.            

Kannunvalajat skall fråga Käärempesä om det ryms flera in i lokalen så att vi får våra                

26 platser som hör till oss. StudOrg är ansvarig för maten. Allt skall bli klart denna                

vecka. Arbetsfördelning blir enligt hur många som sitsar från alla föreningar. 

 

484§     Feedback från Horrorjakten  

- Horrorjaktens planering och förberedelserna gick bra, lite problem med nycklar blev           

det men allt fixade sig.  

- En fotograf kunde ha funnits under evenemanget.  

- En feedback-blankett skapas för att samla in feedback. 

- Halarmärkena kommer denna vecka så alla som deltog skall få ett sånt. 

- Städandet av Kuppala gick bra. 
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- Det var bra att Alma var som förstahjälpsansvarig och gick runt och kollade på              

grupperna. 

- Ifall man vill ha en öppen efterfest kan man börja planera tidigare för att få en större                 

lokal och ordna en större fest. Kuppala var liten och mysig och efterfesten gick bra.  

- Det blev lite råddigt i målet då alla lag kom på en gång.. 

- Punktantalet (10) var bra.  

 

485§     Portförbud 

- Åt två personer ges portförbud till StudOrgs fester och årsfest. Portförbudet gäller till             

årets slut.  

 

486§     HUS delegationsval 

- StudOrg har 16 kandidater i delegationsvalet. 

- Fotografering sker på onsdagen kl. 18 på Nypolen. 

 

487§     GulisMoj 

- Alperi och Piippo tar bil. Björklöf och Ekelund far i dessa bilar, resten ryms i bussen.                

Kl. 13.30 skall alla vara på plats i skolan. Johansson skall vara på plats kl. 13.10 med                 

kassan.  

- Kl 18-20 sker rundvandringen. Punkterna är ca. 10 minuter långa. 

- Styrelsens program sker i början av sitsen samt tutorernas.  

- Styrelsens program under sitsen är samma som förra året. Styrelsen tågar upp en och              

en och har klätt ut sig enligt sin egen post och passande musik spelas i bakgrunden.                

Åström har huvudansvaret över programmet. 

- Styrelsen skall på sillisen sprida ut sig bland gulisarna och inte sitta i ett eget bord. 

- Bussen far tillbaka kl. 13.00 på söndagen. 

- Halare, styrelseskjorta och sillishatt skall tas med.  

 

488§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: På torsdag ordnas bloddoneringsprogram.  
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Internationella utskottet: International dinner ordnas nästa veckas torsdag i lärarnas          

kafferum och efter de far IU till borgbacken för valokarnevaalit. IU goes to allas sea pool                

ordnas 8.11. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: På onsdagen ordnas delegationsvalets fotografering. 

 

Festutskottet: Hänvisar till 483§. 

 

Gulnäbbsutskottet: Spons för halare har fåtts in från fyra ställen, 900€ sammanlagt. Mera             

spons kan ännu sökas.  

 

Jubileumsårsutskottet: Logon är vald och skall publiceras på onsdag samtidigt som           

årsfestanmälan öppnar. Sillishalarmärkets beställning far iväg imorgon. TF får några till           

repparplatser. Sponssökarna skall skicka pånytt meddelande till sponsorerna och fråga hur           

läget är. Några räkningarna till sponsorerna har skickats. Snapchat geofilter är under            

planering. StudOrg kunde ta över t.ex. HUS instagram under årsfestveckan. Serverarna för            

årsfesten är bokade.  

 

489§  Post 

- Brev från aktia 

- SF-klubbens årsfestinbjudan 3.11 (Wahlgren & Johansson anmäler intresse) 

- Codexpressen 

- HUS årsfestinbjudan 24.11 (Piippo anmäler intresse) 

 

490§  Övriga ärenden  

- Åström bokar en sal (Nypolen eller festsalen) till höstmöte. 

- Ett arbetsdokument för hemsidan kunde göras så att man ser vad som är under arbete               

och vad som skall göras.  

- Spamma mera i fb eventen, inte så mycket i StudOrg gruppen. 
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491§  Infobrev 

- StudOrg donerar blod 

- Årsfestanmälan öppnar 

- Fotbollsmatcherna 

- Sits med Kannunvalajat och CISSI 

 

492§  Mötesmat till nästa möte 

Wahlgren hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

493§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.43 av ordförande Åström. 

 

 

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Mirjam Ekelund              Protokolljusterare Alex Thilman 
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