
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 (7/2018) måndagen den 19 februari klockan 17.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Mirjam Ekelund  
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Emmi Piippo  
Titus Wahlgren 
Henrik Ekelund 
Leo Larjanko 
Elin Andersson  
 
126§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17.02 av ordförande Åström. 
 
 
127§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Elin Andersson och Leo Larjanko beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

129§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Wahlgren och Johansson. 

 

130§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
 
131§     Anmälningsärenden 

-Måndag 12.2: Bullabak och halarsy, 20 deltagare. 

-Tisdag 13.2: StudOrg goes laskiaisrieha, 40 deltagare. 

-Onsdag 14.2: StudOrg idrottar, 8 deltagare. 
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-Onsdag 14.2: Vändagskaffe, 30 deltagare. 

-Torsdag 15.2: Motionstimme & frukost, 3 deltagare. 

-Torsdag 15.2: Valentinhockey med Teknologföreningen, 9 deltagare. 

 

132§     Ekonomi 

Ekonomin är stabil. Stöd från Tahlo skall sökas idag. Åström och Johansson far till nattfacket               

idag. 

 

133§  USF 

Elin Andersson var på plats och berättade om USF:s bakgrund, strategi och funktion,             

verksamhet och styrelse mm. USF har lovat hjälpa till med b.la. historik till             

jubileumsårsfesten. USF vill även sponsorera sånger till den nya sångboken och kan hjälpa till              

med b.la. arbetslivskvällar, bokföring osv. Andersson berättade om känsliga uppgifter som           

skall skyddas. En lagförändring träder i kraft i maj och då måste man ha skriftliga dokument                

med lov att få nämna till exempel namn i protokoll mm. Det är viktigt att vara noga med mail                   

som kommer från HUS. Andersson hjälper gärna till om styrelsen har frågor. 

 

134§     Feedback från valentinveckan  

-Valentinveckan gick bra. På måndagens bullabak och halarsy kom det många deltagare och             

evenemanget gick bra.  

-Fastlagstisdagen gick bra, kälkåkningstävlingen var ett bra initiativ och det var många            

deltagare även på tisdagen. Specialdieterna togs även i beaktande. 

-Vändagskaffe på onsdagen gick bra. Programutskottet hade bakat bakelser och många           

deltagare kom på plats. 

-På torsdagens valentinhockey var det inte så många deltagare. Evenemanget var kul ändå.             

Man kunde fundera över att ändra på evenemanget eftersom många kanske inte har skridskor              

och klubba. Evenemanget är dock traditionsenligt så kanske man kunde satsa mera på att              

marknadsföra eller på annat sätt få mer deltagare.  
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135§  Skåttissitsen 

-Allt är under kontroll, anmälan öppnade idag, några ansvarsuppgifter skall ännu fyllas i på              

nakkilistan. 

-Halarmärkena skall komma senast på måndagen i tid till sitsen. 

-Festutskottet går till butiken på söndagen. Styrelsen får gärna komma och bära upp mat och               

dryck på söndagen. 

 

136§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Valentinveckan var förra veckan, det gick bra. Filmkväll ordnas 6.3 i            

redaktionen. 10.3 ordnar programutskottet ett evenemang för att gå och se på Thorax spex.  

 

Internationella utskottet: Allas Sea pool evenemang ordnas på torsdagen 22.2. Skrinning           

ordnas 1.3. Internationella tutorer rekryteras, några ansökningar har kommit in. 

 

Gulnäbbsutskottet: Tutoransökningen är stängd. Ansökningarna läses igenom och intervjuerna         

skall ordnas. En del gulishalare finns ännu kvar att hämtas. 

 

Festutskottet: Hänvisar till 135§. Heimbürger skickar inbjudan till SF gällande vårsitsen så            

småningom. 

 

Jubileumsårsutskottet: Wahlgren skall tala med årsfestmarskalkerna gällande årsfestlokal, en         

lokal borde bokas så fort som möjligt. En utställning kunde ordnas i mars-april. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Piippo har talat med Luckan om studiebesök. Blir troligen i             

mars. Seminariets planering fortskrider. På torsdagen är det dataskyddsutbildning. Piippo gick           

igenom frågor gällande StudOrgs och HUS samarbete.  

 

137§  Post 

-TF:s årsfest inbjudan 24.3 (Hätinen och Johansson reppar). 

-Spektrums årsfest inbjudan 24.3. 
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-Hjälpens värld tidning. 

-Åbo Nations årsfest inbjudan 17.3.  

 

 

138§  Övriga ärenden 

-Ämnesföreningssitsen blir 12.3. Coccare kl. 18.30 och sitsen börjar kl. 19.00. 

-Åström skall posta safe space guidelines till StudOrgs facebook grupp.  

-En arbetsgrupp inför vårmötet för stadgegenomgång skall bildas. 

-Kom ihåg att bilderna på flickr syns för alla på nätet. Bilderna som postas på nätet skall vara                  

någorlunda representabla.  

-På ett styrelsemöte kunde man ta upp delegationens hälsningar oftare och öka samarbetet             

mellan styrelsen och delegationen.  

 

139§  Infobrev 

-Allas sea pool med utisar 22.2. 

-Skåttissits 26.2. 

-Movie night 6.3. 

-HUS utskott, var i kontakt med SAU. 

 

140§  Mötesmat till nästa möte 

Hätinen hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

141§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.06 av ordförande Åström. 

 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
Protokolljusterare Titus Wahlgren Protokolljusterare Peggy Johansson 
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