
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 (37/2018) måndagen den 10 december klockan 
08.00 på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jesper Laitinen (anlände kl. 8.17) 
Jessica Björklöf 
Tua Heimbürger 
Titus Wahlgren (anlände kl. 8.04) 
Alex Thilman 
Peggy Johansson 
Laura Törnroos 
Sophia Buss 
Anna Bäckström (anlände kl. 8.11 och avlägsnade sig kl. 8.28) 
Viola Mickos (avlägsnade sig kl. 8.38) 
Emmy Syrjälä (anlände kl. 8.11.) 
Leo Larjanko (anlände kl. 8.11) 
Ira Niemistö (anlände kl. 8.11 och avlägsnade sig kl. 8.28) 
Alma Lüttge (anlände kl. 8.05) 
Henrik Ekelund 
 
 
661§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.01 av ordförande Åström. 
 
662§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Anna Backström, Viola Mickos, Sophia Buss, Laura Törnroos, Emmy Syrjälä, Leo Larjanko,            

Ira Niemistö, Alma Lüttge beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

664§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Heimbürger och Björklöf. 

 

665§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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666§     Anmälningsärenden  

- Måndag 3.12: Julkalender, 10 deltagare. 

- Tisdag 4.12: Julkalender, 2 deltagare. 

- Tisdag 4.12: Funktionärsfest, 18 deltagare. 

- Onsdag 5.12: Julkalender, 4 deltagare. 

- Onsdag 5.12: StudOrg idrottar, 12 deltagare. 

- Torsdag 6.12: Julkalender, 20 deltagare. 

- Torsdag 6.12: Studenternas fackeltåg, 40 deltagare. 

- Fredag 7.12: Julkalender, 4 deltagare. 

 

667§     Ekonomi 

Stödet för StudOrg idrottar har kommit in. Shownightens halarmärkens räkning är betald.  

 

668§     Feedback från funktionärsfesten 4.12 

Funktionärsfesten var uppskattad bland deltagarna. Eventuellt kunde festen i framtiden vara           

på veckoslutet och ha öppen efterfest så att festen skulle bli större. En idé på               

förbättringsförslag är att man kunde dela ut diplom till funktionärerna under festen. Eftersom             

festen var på en veckodag blev det inte en efterfest utan mer som en mysig middag med                 

kompisar.  

 

669§     Hälsningar från delegationen  

Delegationen hälsar: 

- Nya medlemmar till delegationen har valts, dessa är: Amanda Åström, Titus           

Wahlgren, Mirjam Ekelund, Kia Ahlfors och Annica Tallqvist. 

- En träff med nya styrelsen och delegationen planeras in i januari. 

- Ett slags möjligt mentorskap har planerats av delegationen. Personer från delegationen           

skulle fungera som en slags “vänelever” för de nya styrelsemedlemmarna och fungera            

som stöd och hjälpa till ifall det behövs. 

- Delegationen hälsar till nya styrelsen att hålla julfestens program kort och koncist så             

att sitsen inte drar ut. Gamla styrelsen har dock ännu det juridiska ansvaret. Styrelsen              

skall låta nya styrelsen ordna julfesten utan att blanda i sig för mycket.  
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(Emmy Syrjälä och Leo Larjanko, och Anna Backström, Ira Niemistö anlände kl. 8.11) 

 

670§     Kuratorskommitté 

En ny kurator väljs i mars på vårmötet. Camilla Alperi får fullmakt att skapa en               

kuratorskommitté. Ifall det finns intresserade av att vara med i kommittén skall man kontakta              

Alperi. 

 

(Jesper Laitinen anlände kl. 8.17) 

 

671§     Nycklar 

- Gamla styrelsen skall komma ihåg att lämna in alla nycklar till skåpen i             

StudOrg-rummet till den nya styrelsen. Var noga med nycklarna så att alla nycklar             

överlämnas. 

- Nya styrelsen får låna Nypolens nycklar till julfesten av gamla styrelsen. 

 

672§     Julfesten 14.12 

- Nya styrelsen har planerat julfesten och har allting på koll. 

- Presenterna och julgubben är under kontroll.  

- Ansvariga för sittordningen finns. 

 

673§     Utskottsteser  

 

Programutskottet: Julkalendern har kört igång förra veckan. Julkalender ordnas varje vardag           

kl. 10. i StudOrg-rummet. Fackeltåget på självständighetsdagen gick bra och många           

utbytesstudenter kom också med i tåget. Idag ordnas shownight på Nypolen. Ekelund har ett              

team som ordnar och allting är under kontroll. Det kommer att säljas bland annat fika och                

lotteri som betalas med kontanter. Under shownighten får man även uppträda fast man inte              

anmält sig. På torsdagen ordnas julglögg i StudOrg-rummet. Personalen är även bjuden. Nästa             

veckas tisdag ordnas julfilmkväll. På facebook finns en omröstning om vilken film som skall              

ses. 
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(Anna Backström och Ira Niemistö avlägsnade sig kl. 8.28) 

 

Internationella utskottet: Farewell party ordnas nästa vecka. Utisarna ordnar ett hemligt           

program till tutorerna denna vecka. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Det har kommit in sammanlagt fyra intresseanmälningar till           

kandledningsgruppen. Till kandledningsgruppens ordinarie medlemmar föreslås Janne       

Peuhkuri och Otto Petterson och till suppleanter föreslås Amanda Åström och Viola Mickos.             

Detta föreslås i högskolans ledningsmöte idag. 

 

Festutskottet: Hänvisar till julfestpunkten.  

 

Gulnäbbsutskottet: Sista gulisevenemanget ordnas 25.2. Det är Thilman och Backström som           

ordnar detta i samarbete med tutorerna. Thilman tar huvudansvaret av ordnandet. Det sista             

evenemanget brukar ordnas tillsammans med den nya och gamla GU-ordföranden.  

 

(Viola Mickos avlägsnade sig kl. 8.38) 

 

Jubileumsårsutskottet: Wahlgren har gått igenom årsfestens ekonomi med Johansson. Allt          

verkar vara ok. 

 

 

674§  Post 

- Ingen post 

 

 

675§  Övriga ärenden 

- Groningens studentförening i Holland tog kontakt och frågade om StudOrg kan visa            

runt i Helsingfors universitet eller ordna något program för dem. Nya styrelsen skall             

diskutera detta och återkomma. 
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- Styrelsen 18 skall ta ett julfoto efter nästa veckas möte 17.12. Tomteluva skall tas              

med. 

- Imorgon ordnas rektorskaffe kl. 9.00. Styrelsen18 och styrelsen19 skall vara på plats            

kl. 8.30. Det har ännu inte kommit frågor in från föreningen.  

- USFs julfest ordnar imorgon på Nypolen. Nya och gamla styrelsen är välkomna. 

- Åström skapar styrelseintyg till alla styrelse18 medlemmar.  

- En feedbackblankett för hösten 2018 sätts ut denna vecka. Åström skapar en blankett. 

- StudOrg-rummet städning ordnas på fredag 14.12 kl. 10 > 

- Nypolens städning ordnas på söndag 16.12. 

 

676§  Infobrev 

- Shownight idag 

- Julkalendern håller på 

- StudOrgs julglögg 

- Julstädning 

- Julfest & efterfest 

- filmkväll 

- Farwell party 

 

 

677§  Mötesmat till nästa möte 

Åström hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

678§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 8.51 av ordförande Åström. 

 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
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__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Tua Heimbürger                 Protokolljusterare Jessica Björklöf 

 

 

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/

