
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 (6/2018) måndagen den 12 februari klockan 17.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Emmi Piippo 
Titus Wahlgren 
Emma Strömbäck 
 
 
107§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.17.00 av ordförande Åström. 
 
 
108§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

109§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

110§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Piippo & Thilman 

 

111§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med följande  förändringar.  
- 118§ Funktionärskifte 
- 119§ Rektorskaffe 

 
 
112§     Anmälningsärenden 

-Tisdag 6.2: Middag med Kupkom, 7 deltagare. 

-Tisdag 6.2: Sångbokskommité möte, 6 deltagare. 

-Onsdag 7.2: Festutskottets möte, 17 deltagare. 
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-Onsdag 7.2: StudOrg idrottar, 11 deltagare. 

-Torsdag 8.2: Motionstimme och frukost, 6 deltagare. 

-Torsdag 8.2: Internationella utskottets möte, 11 deltagare. 

-Torsdag 8.2: Spexmöte, 10 deltagare. 

-Fredag 9.2: Nylands Nations månadssits, 5 deltagare. 

 

113§     Ekonomi 

Ekonomin är stabil - Johansson skall den här veckan föra in pengar till nattfacket.  

 

114§  Bokslutet 2017 

- Presentation och detaljerad genomgång av bokslutet för år 2017 av ordförande           

Åström. 

- Man kan konstatera att verksamheten har varit aktivare än förra året. Genomsnittliga            

kostnaderna är ganska lika de tidigare åren. 

- Det finns ett större underskott, orsakerna kan lätt hittas i bokslutet, största orsakerna är              

ett par gulisevenemang som budgeterades fel samt de extra halare som köptes. Ännu             

en orsak till ett dåligt resultat i bokslutet är att årsfesten också gått mera på förlust än                 

förväntat. Det finns inga egentliga konstigheter, vissa större investeringar gjordes för           

kommande åren (2018-2019). 

- GU och FU:s beräkningar är råddiga och motsvarar inte verksamheten som drivits            

under året, Åström lovar ändra. 

- Utredning ifall Spexet skall ha en egen budget med tanke på jubileumsåret. 

- Kostnaderna för StudOrg idrottar och idrotten är inte på hållbar nivå Nordberg utträder             

andra alternativ/orsaker för den stora prisökningen. 

- Gåvor till årsfester har ökat för mycket, Åström påminner om att hålla fast vid den               

budget som fastställs. 

- Bokslutet godkändes med vissa förändringar. 
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115§     Kontakt med vänföreningar  

- Åström varit i kontakt med TF:s ordförande Björklund angående gemensamt          

evenmang, preliminert datum 5.5.18. Platsen bestäms senare. StudOrg ansvarar för          

ordnandet av evenemanget detta år. 

- Diskussion kring hur man skall ordna ett evenmang med SF-klubben, alternativ           

utredes samtidigt som Heimburger för saken vidare till SF-klubben. 

- Kontakt med ämnesföreningar i form av en middag 12.3.18 föreslås av Åström 

- Politicus r.f. har bjudit in StudOrgs styrelse till gemensamt evenemang  5.3.18. 

 

116§  Safe space guidelines 

- Vissa ändringar har gjorts till de guidelines som redan tidigare godkänts av styrelsen. 

- Diskussion kring utskotts specifika guidelines och deras förverkligande utreds. 

 

117§  Gamylsitsen  

- Datumet för gamylsitsen (18.05.18) passar in dåligt med andra föreningars tidtabeller,           

Styrelsen utreder andra datum och alternativ till sitsen. 

- Fredagen 13.4.18 föreslås, FU utreder bokningarna på Nypolen. 

 

118§ Funktionärsskifte 

- Eftersom funktionärerna i diverse utskotten fått en större roll i och med de ändringar              

som trädde i kraft efter extraordinära mötet, föreslås det ett evenemang som skulle             

fungera som ett infotillfälle samt ett tillfälle för att lära känna andra funktionärer än de               

som arbetar inom det egna utskottet. 

- Måndagen 19.3. & 26.3.18 föreslås som datum. 

 

119§ Rektorskaffe 

- Datum för rektorskaffe 12.3.18 kl 0800 föreslås från Högskolan, Åström fastställer           

datumet.  

 

 

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. 
 

 

120§    Utskottsteser 

Programutskottet: 

- Förbereder en massa program för valentin veckan, samt en filmkväll var Roos har             

huvudansvaret. 

- Övervakar byggandet av en kälke till laskiasrieha. 

 

 

Internationella utskottet: 

Datum för evenmang: 

IU goes Allas Sea Pool 22.2 

IU goes skrinning 1.3 

IU movienight 9.3 

International dinner 22.3 

Picnic på Sveaborg 4.5 

Farewell party 11.5 

Förfrågning av Marie Bergwall om någon kan delta i Svenska Kulturfondens           

utbildningsarbetsgrupp 25.4. kl 10-16, Laitinen deltar. 

 

Gulnäbbsutskottet: 

Tutoransökningen tog slut idag (12.3) kl 15. Intervjuer kör igång så fort som möjligt. Thilman               

tar över förvaltningen av halarna. 

 

Festutskottet: 

Eventet för skåttisitsen är publicerat, köket far till Tukkun under söndagen (25.2) TF har fått               

inbjudan till sitsen. Nakkilistan ser bra ut, halarmärken beställda. 

 

Jubileumsårsutskottet: 

Har talat med Scott, han har valt Ninni Jensen som andra årsfestmarskalk. 26.10.18 föreslås              

som datum för årsfesten, kälken för Laskiasrieha är  byggd och utrustad för tävlingen. 
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Studie- och arbetslivsutskottet: 

- Tisdagen den 27.3. hålls det ett seminarium med temat arbetsliv, preliminärt kl 16. 

- Studieansvariga från HUS kommer den 22.2 på besök för att diskutera           

studierelaterade och övriga aktuella ämnen. Det önskades deltagare som inte är           

medlemmar av styrelsen. 

 

 

121§  Post 

- 

122§  Övriga ärenden 

- Diskussion om att effektivt marknadsföra olika evenmang, samt se till att alla utisar             

också får informationen. 

- Styssepresentationer på StudOrgs instagram. 

- Wahlgren reppar på Politicus r.f. årsfest 

- Piippo och Heimburger på Thorax årsfest. 

 

123§  Infobrev 

- Fastlagstisdag. 

- Vändagskaffe 

- Valentinhockey 

- Skåttissits 

- IU goes Allas Sea Pool 

- Singelbädis. 

 

124§  Mötesmat till nästa möte 

Piippo hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

125§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.18.32  av ordförande Åström. 
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Titus Wahlgren 
 
  
________________________________      _________________________________
Protokolljusterare Alex Thilman                   Protokolljusterare Emmi Piippo 
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