
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 (8/2018) måndagen den 26 februari klockan 17.00 
på Nypolen, Mannerheimvägen 5A. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Mirjam Ekelund 
Emmi Piippo 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Jessica Björklöf (avlägsnade sig kl. 17.29) 
Titus Wahlgren 
Peggy Johansson 
Emmy Syrjälä (avlägsnade sig kl. 18.34) 
Leo Larjanko (avlägsnade sig kl. 18.34) 
Sara Haapalahti 
Tua Heimbürger (anlände kl. 17.29 och avlägsnade sig kl. 18.01) 
 
 

142§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17.07 av ordförande Åström. 
 
 
143§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Emmy Syrjälä och Leo Larjanko beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

145§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Björklöf och Ekelund. 

 

146§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
 
147§     Anmälningsärenden 

-Onsdag 21.2: StudOrg idrottar, 20 deltagare. 
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-Torsdag 22.2: Motionstimme, 4 deltagare. 

-Torsdag 22.2: Morgonmål, 5 deltagare. 

-Torsdag 22.2: Allas Sea pool and sauna with utisar, 9 deltagare. 

-Torsdag 22.2: Spexmöte, 7 deltagare. 

-Lördag 24.2: SHS årsfest, 2 deltagare. 

-Lördag 24.2: Vasa Nations årsfest, 2 deltagare. 

-Lördag 24.2: Östra Finlands Nations årsfest, 2 deltagare. 

 

148§     Ekonomi 

Pengar är införda i nattfacket. Ekonomimöte hölls idag. 

 

149§  Miljöplanen 

- Miljöansvariga Emmy Syrjälä har kollat igenom miljöplanen. 

- Kärl- och sophantering har inte fungerat så bra på de evenemang som hålls på              

Nypolen. 

- Ett möte/utbildningstillfälle om sophantering kunde hållas, där man skulle gå igenom           

sophantering på Nypolen, eftersom ganska mycket engångskärl används. I         

StudOrg-rummet fungerar sophanteringen bra.  

- Föreningsmedlemmar kunde uppmuntras till sophantering och till miljövänliga val. 

- Miljöansvariga ordnar även miljövänliga evenemang, till exempel UFF crawl ordnas          

vecka 11.  

- På sitser används mycket engångsmuggar, riktiga glas skulle vara bättre. Plastglas           

föreslogs eller att man skriver namn på glasen. En snabb diskare till Nypolens bar var               

ett förslag som funderas över.  

- Tredje punkten under kärl rubriken ändras meningen till: Under föreningens sitsar och            

andra samkväm strävas det till att minimera användningen av engångskärl. 

- Ordet genmodifierade produkter slopas från miljöplanen i livsmedelspunkten.  

- Vi styrker partihandel meningen från kaffeinskaffningspunkten och sätter minuthandel         

i stället.  

- Åström och Hätinen fick mandat att omformulera miljöplanens formuleringar. 

- Miljöplanen godkändes med dessa förändringar. 
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(Tua Heimbürger anlände 17.29) 

(Jessica Björklöf avlägsnade sig 17.29) 

 

150§     Jämlikhetsplanen 

- Jämnställdhetsansvariga Leo Larjanko gick igenom jämlikhetsplanen med       

kommentarer. 

- Herr- och dammiddagsfrågan uppkom. Skall de fortsättas och ordnas?  

- I olika evenemangs beskrivningar som ordnas på Nypolen skall det skrivas att det             

tyvärr inte är möjligt att tillträda Nypolen med rullstol. 

- Sexuell läggning och genus punkterna skall flyttas efter varandra i jämlikhetsplanen. 

- StudOrg håller varje termin ett infotillfälle för de nya utbytesstudenterna och deltar i             

mån av möjlighet i utbytesstudenternas så kallade Utissits meningen stryks från           

jämlikhetsplanen. 

- Vid StudOrg verkar ett Internationellt utskott, via vilket utbytesstudenterna erbjuds en           

möjlighet att delta i StudOrgs verksamhet. Ordförande för utskottet är medlem i            

styrelsen, meningen slopas från jämlikhetsplanen. 

- Namn på styrelseposter: sitsvärd och sitsvärdinna kunde funderas att ändras så att det             

är könsneutralt.  

- Politisk övertygelse skall sättas till sist i denna mening: StudOrg utgår från att alla              

studenter – oavsett ålder, kön/genus, studieår, sexualitet, övertygelse, hälsotillstånd,         

funktionsnedsättning, språk eller etnisk/nationell bakgrund– ska ha möjlighet att ta del           

av verksamheten. 

- Föreningsmedlemmar med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i StudOrgs          

evenemang. Funktionsnedsättning skall ändras till funktionsvariation, det finns på         

flera olika ställen i jämlikhetsplanen. 

- Förändringarnas godkändes. 

- Jämlikhetsplanen godkändes. 

 

(Tua Heimbürger avlägsnade sig kl. 18.01) 

 

 

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. 
 

 

151§  Kontakt med vänföreningar 

- Med Kannunvalaajat ordnas en sits eller ett annat evenemang, Åström skall kontakta            

Kannuna gällande detta. Även gemensamt vappenfirande med Kannuna planeras.  

- Gemensamt program ordnas med Politicus nästa måndag 5.3. 

- SF-sitsens planering framskrider. 

- StudOrg får mera platser till Teknologföreningens årsfest. 

 

(Leo Larjanko och Emmy Syrjälä avlägsnade sig 18.34) 

 

152§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Filmkväll ordnas nästa vecka. Thorax spex evenemanget är under kontroll.           

Drickspelturnering planeras. 

 

Festutskottet: Skåttissitsen ordnas idag. 

 

Jubileumsårsutskottet: Inget att rapportera. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: 12.3 ordnas studiebesök till Luckan. Åström går med i            

kandihandleningsgruppen.  Seminariets planering fortskrider bra, talare finns.  

 

(Piippo avlägsnade sig kl. 18.41) 

 

Gulnäbbsutskottet: Tutorintervjuerna kommer att ordnas så småningom. 

 

Internationella utskottet: Allas sea pool evenemanget gick bra. Skrinning med utisar ordnas            

1.3. Movienight skall kanske ordnas senare.  

 

(Johansson avlägsnade sig 18.42) 
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153§  Post 

-Nylands Nations årsfestinbjudan ( Åström och Wahlgren reppar). 

-Räkning från kangasmerkit. 

-ÅN:s och ÅSFH:s  årsfestinbjudan per e-mail. 

 

154§  Övriga ärenden 

-Spexets planering är i god gång. 

 

155§  Infobrev 

- IU skrinning 

- Movienight 

- Ylonz biljettsläpp 21.3 

- Vill du vara med i spexet? 

 

156§  Mötesmat till nästa möte 

Thilman hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

157§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.49 av ordförande Åström. 

 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
________________________________    _________________________________ 
Protokolljusterare Mirjam Ekelund               Protokolljusterare Jessica Björklöf 
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