
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 (32/2018) måndagen den 4 november klockan 
08.00 på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Annika Hätinen  
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman  
Jesper Laitinen  
Peggy Johansson (anlände kl. 8.03) 
Tua Heimbürger 
Emmi Piippo (anlände kl. 8.03) 
 
567§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 08.00 av ordförande Åström. 
 
568§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

570§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Laitinen och Björklöf. 

 

571§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.  
 

572§     Anmälningsärenden  

- Tisdag 30.11: Halloween filmkväll, 12 deltagare. 

- Onsdag 31.11: StudOrg idrottar, 7 deltagare. 

- Torsdag 1.11: Motionstimme & frukost, 6 deltagare. 

- Fredag 2.11: Valfika, 25 deltagare. 

- Lördag 3.11: SF-klubbens årsfest, 2 deltagare. 

- Söndag 4.11: StudOrgs jubileumsspex föreställning, 210 deltagare. 
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573§     Ekonomi 

Årsfestens inkomster och utgifter har inte ännu räknats, Johansson går igenom detta med             

Wahlgren. Ekonomin är stabil. Johansson har betalat nästan alla räkningar från årsfesten.            

Johansson tar tag i en årsfestbetalning denna vecka som inte ännu kommit in. 

 

574§     Hemsidan 

Texterna på hemsidan skall kollas så att de är samma fontstorlek och att de är centrerade.                

Planer och dokument och tentarkivet fattas. Även texter på engelska fattas ännu. Hemsidan             

skall fortsättas utvecklas. Protokollens fortsättning på hemsidan skall ännu diskuteras.          

Anonym feedback skall fortsättningsvis vara möjligt via hemsidan. Kalendern skall          

uppdateras. 

 

575§     Höstmöte 

- Åström har gjort facebook evenemanget för höstmötet. Hon postar idag ett inlägg om             

styrelseverksamhet till evenemanget.  

- Till nästan alla styrelseposter finns det kandidater. Höstmötet skall marknadsföras          

ännu mera och styrelsen skall berätta om sina poster och om extraordinära            

funktionärer till StudOrgs medlemmar för att att få kandidater till posterna.  

- Åstfestmarskalken skall bli en styrelsepost år 2019.  

- Alla skall läsa igenom verksamhetsplanen och kommentera ändringsförslag. Alla skall          

speciellt kolla sina egna utskott och kommentera ändringarna till verksamhetsplanen.  

- Styrelsen skall presentera sina egna styrelseposter i facebook evenemanget, även de           

extraordinära funktionärerna skall presenteras. Åström börjar med att presentera         

ordförande-posten på torsdagen. Efter det är ordningen Hätinen, Johansson, Ekelund,          

Thilman, Laitinen, Piippo, Heimbürger, Björklöf, Wahlgren, efter detta presenteras de          

extraordinära funktionärerna på nästa veckas tisdag och onsdag, efter det andra           

funktionärerna (jämlikhetsansvarig och miljöansvarig).  

- Björklöf åtar sig uppgiften att göra en plansch för höstmötet.  

- Åström och Wahlgren är snacksansvariga för mötet.  

- Ett valnämdsmöte ordnas denna vecka med de som är med i valnämnden. 
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576§     HUS delegationsval 

- Delegationsvalet började på onsdagen. Marknadsföringen i Soc&Koms aula har         

fungerat helt ok fast en del har inte helt hållit sina turer då de borde ha stått i aulan. 

- Valfika ordnades på fredagen kl. 9.30-14.30. PU hade bakat till fikan. Datorn var             

öppen i StudOrg-rummet och folk fick rösta under fikan. Evenemanget var lyckat och             

uppskattat.  

- Piippo och Åström går till kursen i rättsvetenskap för att marknadsföra valen och             

påminna folk om att rösta i valet. 

- På onsdag kl. 18 ordnas en valvaka i Codex utrymmen som är öppen för alla. 

 

577§     Feedback från hemsidan 

- En anonym feedback har kommit in via hemsidan. Det var ett klagomål att             

internationalen sjöngs på årsfesten eftersom i tredje versen sjungs “Sipooseen          

Sipooseen”. Denna feedback upplevs som en skämt och kräver inga fortsatta åtgärder. 

 

578§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Spexets andra föreställning ordnades i går. Det var lyckat och mycket            

publik kom på plats. Förra veckans tisdag ordnades filmkväll som var lyckat. Nästa veckas              

onsdag 14.11 ordnas besök till Ateneum med gemensam start från skolan. Efter detta hinner              

man även på StudOrg-idrottar. Måndagen 26.11 ordnas kanske syfiilis för att gulisarna högst             

sannolikt då har fått sina halare och vill sy märken. Andra möjliga evenemang planeras inom               

PU, kanske en talentshow? 

 

Internationella utskottet: Nästa IU evenemang är IU goes Allas sea pool på torsdagen. På              

lördagen ordnas utismoj på Vipsus lande. Alla tutorer och de som ville rymdes med.  

 

Festutskottet: TF-sitsen är under planering men eftersom TF inte ännu svarat så har             

planeringen inte framskridit. En mindre kvot av platserna kunde gå till StudOrgare eftersom             
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det kan bli svårt att utföra en sits med bara TF som sitsar. Ett planeringsmöte för sitsen skall                  

ordnas.  

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Delegationsvalet är igång. Tentarkivet till hemsidan är          

under planering. 

 

Jubileumsårsutskottet: Inget att rapportera. 

 

Gulnäbbsutskottet: Halare till gulisarna borde komma under denna månad. Helt senast           

27.11. 

 

 

579§  Post 

- ASK årsfestinbjudan 17.11. (Piippo anmäler intresse) 

 

580§  Övriga ärenden 

- När man hör att någon är intresserad över en styrelsepost är det bra att diskutera med                

personen om posten och berätta vad det innebär. 

 

581§  Infobrev 

- IU goes Alla sea pool 

- StudOrg goes Ateneum 

- Höstmöte 

- Delegationsval 

 

582§  Mötesmat till nästa möte 

Hätinen hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

583§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 08.51 av ordförande Åström. 
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Jessica Björklöf                Protokolljusterare Jesper Laitinen 
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