
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 (9/2018) måndagen den 5 mars klockan 17.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Emmi Piippo  
Titus Wahlgren 
Jessica Björklöf 
Annica Helsingius 
Camilla Alperi 
 
 
158§     Mötets öppnande 

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

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 

160§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

161§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Heimbürger och Thilman 

 

162§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
163§     Anmälningsärenden 

-Måndag 26.2: Skåttissits, 51 deltagare. 

-Måndag 26.2: Skåttissitsens efterfest, 62 deltagare. 

-Onsdag 28.2: StudOrg idrottar, 15 deltagare. 

-Torsdag 29.2: Motionstimme, 0 deltagare. 

-Torsdag 29.2: Frukost, 3 deltagare. 
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164§     Ekonomi 

Skåttissitsens inkomster var helt bra. Stöd från Tre Smeder och Tahlo har sökts.             

Kangasmerkit-räkningen är betald. 

 

165§  Ändringar av stadgorna 

- Stadgeändringarna gicks igenom på mötet. 

- Magisterstuderande på det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper        

vid Statsvetenskapliga fakulteten och personer som har examensstudierätt vid eller          

avlagt kurser i det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid         

Statsvetenskapliga fakulteten tillades på flera ställen i stadgorna så att även de kan              

vara medlemmar i StudOrg. 

-  Han/Hon ändras till hen i stadgorna. 

- Även sifferändring på några punkter gjordes. 

- Stadgorna godkändes med dessa förändringar. 

 

166§     Feedback från skåttissitsen 

- För lite bärare kom på plats på söndagen för att bära upp mat och dryck till Nypolen. 

- Styrelsemöte samtidigt med sitsens preparationer var inte den bästa kombinationen. 

- Sitsen i sig gick bra och köket fungerade bra. 

- Bra tema på sitsen. 

- Stängandet av festen och städandet gick bra. 

- Positiv feedback kom in via feedbackblanketten. 

 

167§  Ämnesföreningsmiddagen 12.3 

- Ämnesföreningsmiddagen planeras. Tortilla/Taco planeras till huvudrätt. Kvarg till        

efterrätt. 

- Priset blir 7/10 euro. 

- På sitsen görs en presentationsrunda och var tredje tar in en sång. 

- Sitsen börjar kl. 18.30. 
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- Program skall planeras till sitsen. Ett google dokument skall göras och dit kan skrivas              

idéer på olika faktan till “stolleken”. 

  

168§     Representant till högskolans pedagogiska nämnd 

Thilman valdes till högskolans pedagogiska nämnd som ordinariemedlem. Till suppleant          

valdes Johansson och Björklöf. 

 

169§     Funktionärsskiftet 19.3 

- Funktionärsskiftet ordnas 19.3. Alla tunga funktionärer och övriga aktiva funktionärer          

bjuds in till skiftet.  

- Åström gör facebook eventet senast imorgon. 

- Skiftet skulle inte vara en sits, utan mera en chillkväll med lite info om vad som                

förväntas av funktionärerna och vilka förmåner de får. Även annat program ordnas till             

exempel något spel/lek. 

- Vi bjuder på lite mat, till exempel någon slags sallad och bakelser. 

- Funktionärsskiftet börjar kl. 18.30 på Nypolen. 

- Styrelsen skall fundera på idéer för program. 

 

170§ Vårmöte 

- Vårmöte ordnas 13.3 kl. 16.00 i rum 210 på Soc&Kom. 

- Åström har fått bekräftelse av verksamhetsgranskarna att verksamhetsberättelsen och         

bokslutet hinner bli färdiga till mötet. 

- Möteskallelsen skickas ut imorgon. 

- Wahlgren hämtar snacksen till mötet. 

 

171§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: På tisdag 6.3 blir det movie night, Ariel Roos fixar den. På lördag 10.3 är                

det Thorax spex, Ekelund håller på att samla in betalningar av folk just nu. PU tänkte ordna                 

ett evenemang om ett par veckor (kanske 22.3), då StudOrgare kunde fara tillsammans och              

donera blod (man får ett halarmärke därifrån när man har donerat!). 
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Internationella utskottet: Laitinen har gjort en opinionsmätning om vad utisarna är           

intresserade av. Till exempel besök till riksdagen är ett alternativ. International dinner ordnas             

Torsdagen 22.3, där utisarna hämtar mat från sitt egna hemland. 

 

Jubileumsårsutskottet: Utskottsmöte ordnas troligen nästa vecka. Utställning av bland annat          

årsfestpresenter, halarmärken och andra prylar med historia planeras. Årsfestmarskalken         

kunde komma med på något av de kommande styrelsemötena. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Piippo har talat med Jan Siitonen från Bildningsförbundet.           

Bildningsförbundet sponsrar kaffe och semla till seminariet. Nästan alla ämnesföreningar har           

hittat en representant till seminariet. USF skall bjudas in till seminariet. Studiebesöket till             

Luckan ordnas nästa veckas tisdag, 13.3, gemensam start ordnas kl. 13.30  från Soc&Kom. 

 

Festutskottet: Programmet med TF planeras men datumet är oklart. Åström skall kolla med             

TF:s ordförande gällande datumet och platsen. Gamylsitsens datum och plats är under            

planering. SF-sitsen är under planering. Festutskottet skickar inbjudan till SF idag.           

Pantflaskor skall sorteras i fortsättningen. 

 

Gulnäbbsutskottet: Inget att rapportera. 

 

 

172§  Post 

-Terra Nova tidning 

-Codexpressen 

-SHS styrelseplanch 

 

173§  Övriga ärenden 

- Hemsidornas uppdatering funderas över. 

- Styrelsepresentationer på instagram skall göras. Åström börjar. 
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- Rektorskaffe ordnas 12.3. kl. 8.00. 

- Minns att anmäla till årsfester, betala i tid och komma på plats i tid. 

- Hätinen uppdaterar kalender i SSKH-styrelser facebook gruppen. 

- Ett möte gällande herr/dammiddagens forsättning skall ordnas under våren. 

- Planering för dammiddagen är igång. 

 

174§  Infobrev 

- Movienight 

- Vårmöte 

- Studiebesök till Luckan 

- Frågor till rektorskaffe 

- Motionstimme och frukost 

- JU möte 

 

175§  Mötesmat till nästa möte 

Wahlgren hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

176§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.06 av ordförande Åström. 

 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
Protokolljusterare Alex Thilman Protokolljusterare Tua Heimbürger 
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