
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 (29/2018) tisdagen den 16 oktober klockan 08.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger  
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman  
Titus Wahlgren  
Peggy Johansson 
Emmi Piippo (avlägsnade sig kl. 08.07) 
Camilla Alperi (anlände kl. 08.04 och avlägsnade sig kl. 09.05) 
Jesper Laitinen (anlände kl. 08.04) 
 
 
 

512§     Mötets öppnande 

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

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

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

515§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Wahlgren och Heimbürger. 

 

516§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med en tilläggning av 524§ feedback från hemsidan. 
 

517§     Anmälningsärenden 

- Måndag 8.10: Spexövningar, 40 deltagare. 

- Måndag 8.10: Filmkväll, 9 deltagare. 
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- Onsdag 10.10: StudOrg idrottar, 6 deltagare. 

- Onsdag 10.10: Spexdansövningar, 9 deltagare. 

- Torsdag 11.10: Motionstimme och frukost, 5 deltagare. 

- Torsdag 11.10: International dinner, 22 deltagare. 

- Fredag 12.10: Sits med Kannunvalajat och CISSI, 136 deltagare. 

- Måndag 15.10: Spexövningar, 40 deltagare. 

- Måndag 15.10: Rektorskaffe, 7 deltagare. 

 

518§     Ekonomi 

Johansson har betalat årsfestens halarmärken. Folk har börjat betala årsfesten. All spons har             

inte kommit in ännu. Kannunvalajat betalar senast imorgon de pengar som de är skyldiga till               

StudOrg av sitsen. Sitsen blev högst sannolikt på plus. Sillisens drickor ingår för det mesta i                

sillisbudgeten. 

 

519§     Feedback från sitsen med Kannunvalajat och CISSI 

- Själva ordnandet under dagen gick bra och det uppstod inga större problem. Matens             

lagande fungerade bra. Det var nödvändigt att det fanns personer som inte sitsade utan              

bara jobbade. Ordnandet gick smidigt och städandet fungerade. 

- Arbetsfördelningen var lite oklar eftersom även sitsarna skulle städa och arbeta under            

pauserna. 

- Sitsen fungerade bra och sångledarna skötte sångledandet väldigt bra. Sittordningen          

var väl uppgjord.  

- Utrymmet fungerade men hyran för stället var ganska dyr och det bidrog till att sitsen               

blev dyr.  

- En liknande sits med Kannunvalajat och CISSI kunde vara en tradition som skulle             

ordnas även i fortsättningen. Ett förbättringsförslag är att bara en förening skulle ha             

ansvaret över ordnandet, inte så att att båda/alla föreningar ordnar. 

- De som sitsade borde ha tagit nakkin mera så att de som inte sitsade inte skulle ha                 

behövt komma på plats bara för att göra nakkin.  

- Arbetsfördelningen verkade gå jämnt med alla tre föreningar. 
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520§     Årsfesten 

- Årsfestens plancher har kommit. 

- Menyn är fastställd och cateringen är bokad.  

- Supékorten och alla namnlappar far till tryckeriet idag. 

- Vi får fara till festlokalen och sätta ut borden så som vi vill, på detta spara vi pengar.                  

Vi måste meddela till dem hur många vi är och vi får föra dit saker före festen börjar.                  

Det behövs hjälp från jubileumsårsutskottet och styrelsen då man skall rouda saker            

med bil till Sveaborg.  

- Några avanmälningar har kommit och nu är vi 200 personer som deltar i festen. 

- Wahlgren har meddelat åt de personer vilkas avec inte har rymmats med på årsfesten.  

- Styrelsen skall marknadsföra efterfestteamet eftersom det behövs några till till teamet. 

- Årsfesttalaren är bokad. Åström och Rektor Bärlund skall även hålla ett tal under             

festen.  Talet till människan klarnar under veckan. 

- Årsfestglasen har kommit och till näst skall logon klistras på. 

- Kårband skall säljas på årsfestcoccarna. Kårbanden och halarmärkern säljs även på           

spexpremiären.  

- StudOrgs fana och Finlands flagga bärs av Thilman, Ekelund, Heimbürger, och           

Björklöf. 

- Johansson skall ordna en byteskassa till årsfesten eftersom många kommer att köpa            

halarmärken med småpengar.  

- Sillisens bastu är bokad. 

- Dansövningar ordnas på årsfestveckans tisdag och årsfestpyssel på onsdag.  

- Det kommer finnas 7 serverare under årsfesten.  

 

521§     Baklängessitsen 22.10 

- Sitsen såldes slut på 3 minuter. Närmare 30 människor är på reservlistan.  

- Serveringsteam och köksteam finns. Nakkilistan är nästan fylld. 

- Maten är under kontroll.  

- Projektorn till sitsen behövs för att ha uppe klockan på väggen.  

- Efterfesten är öppen för alla med studiekort och förhandsanmälda aveccer. 

- Kom&Slåss halarmärken skall säljas på efterfesten. 
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522§     Vårens datum 

- Kupkoms kalendermöte ordnas på onsdagen. Nästa vårens datum till Nypolen bokas           

då. Åström och Thilman deltar i mötet och bokar vårens datum. Det är viktigt att kolla                

med andra föreningarnas stora program så att StudOrg inte ordnar evenemang samma            

dag. 

 

523§     Spexet 

- Spexet framskrider bra och hela spexteamet har bra fiilis. Nästa veckas måndag är det              

första övningen på Lärkan. 

- Styrelsen skall även anmäla sig till preårsfesten, styrelsen har alltså inte en automatisk             

plats i publiken. 

- Spexansvariga skall koordinera budgeten med Johansson och Thilman. Spexansvariga         

Haapalahti tar upp att StudOrg sponsrar spexet med endast 100€ som är ganska lite              

med tanke på att det är det största evenemanget i StudOrg och kan dra in till och med                  

500 deltagare. Haapalahti önskar att styrelsen skulle fundera på fördelningen av           

pengarna i föreningen. 

- Budgeten för spexet skall i framtiden möjligtvis höjas eftersom spexet är ett av de              

största evenemanget. Budgeten skall satsas på och följas. 

 

524§ Feedback från hemsidan 

- Det har kommit feedback på att det skulle vara bra om evenemangsanmälningar skulle             

även komma på e-posten eftersom alla inte har facebook. För e-posten tar det dock en               

stund att komma fram som kan betyda att en person ändå inte hinner anmäla sig.  

- Till infobrevet skulle man kunna sätta färdigt anmälningslänken som öppnar sedan när            

eventets anmälan öppnar. 

- Kommande evenemangsanmälningar skall skickas ut via infobrevet. 

 

525§     Utskottsteser 
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Studie- och arbetslivsutskottet: Delegationsvalets kampanjflyer har kommit till alla på          

e-posten. Egna bilderna kommer idag. Piippo har ett möte om delegationsvalet nästa vecka.             

Tentarkivet är okej att uppdatera. Piippo skall skanna och skriva upp tenterna till nätsidan.              

Tenterna som är skrivna för hand skall skrivas med datorn. Valkampanj kan börja göras när               

bilderna anländer. 

 

Programutskottet: Filmkvällen förra veckan gick bra och deltagarna kollade på t.om. två            

filmer. En till filmkväll ordnas närmare halloween.  

På lördagen ordnas ett teaterbesök till Lilla Teatern. Idag är sista anmälningsdagen.  

Feedback från horrorjakten har varit positivt. Evenemanget var satsat och punkterna var bra.             

Många tyckte att evenemanget borde ordnas varje år och en del tyckte att evenemanget              

kanske inte skulle behövas ordnas varje år. I framtiden kunde man kunna skapa en              

anmälningslänk även för enskilda personer så att de som har svårt att hitta ett lag kunde sättas                 

ihop. Tidpunkten diskuterades i feedbacken och många tyckte att det kunde ha varit lite              

mörkare under evenemanget, dvs. börja evenemanget några timmar senare på kvällen eller lite             

senare på året.  

Spexet går bra och det verkar som om många personer är påväg som publik. StudOrg skall                

tacka spexteamet på premiären med rosor. Tre personer som har jobbat hårt med spexet skall               

tackas med en större gåva. Efter årsfestveckan ordnas mycket PU evenemang.  

 

Internationella utskottet: Nästa evenemang för IU är IU goes to allas 8.11. Utismoj ordnas              

10.11 på Viola Mickos lande. Det finns bara 15 platser till utismoj. International dinner gick               

bra och efteråt gick alla till borgbacken för valokarnevaalit. Åtta utisar har beställt halare. 

 

(Camilla Alperi avlägsnade sig kl. 09.05) 

 

Festutskottet: Baklängessits ordnas på måndagen. Sitsen med TF planeras efter          

årsfestveckan. 

 

Gulnäbbsutskottet: 90 stycken halare skall beställas. 13 november ordnas hitta din tutor.            

Thilman har gått igenom feedbacken från gulismoj. Gulisarna har inte upplevt en hierarki             
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mellan gulisar, tutorer och styrelsen vilket är en bra sak. Gulisintagningen skulle kunna vara              

mer rojsig enligt gulisarna. Bowligen skulle kunna ha färdiga lag så att alla skulle vara färdigt                

i lag inom sina gulisgrupper. Tutorerna har varit super bra. Gulismoj har fått bra feedback.               

1100€ spons till halarna har fåtts in. 

 

Jubileumsårsutskottet: Hänvisar till 520§ Årsfesten. 

 

526§  Post 

- Terranova tidning 

 

527§  Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

 

528§  Infobrev 

- Teaterbesök 

- Baklängessitsens efterfest  

- Årsfestveckan 

- Spexet 

 

529§  Mötesmat till nästa möte 

Åström hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

 

530§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 9.23 av ordförande Åström. 
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Titus Wahlgren                Protokolljusterare Tua Heimbürger 
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