
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 (2/2018) måndagen den 15 januari klockan 17.00 
på Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Mirjam Ekelund 
Tua Heimbürger 
Camilla Alperi 
Peggy Johansson 
Emmi Piippo 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Titus Wahlgren 
Annika Hätinen 
 
Säde Kunnas 
Leo Larjanko 
 
 
 
33§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl 17.00 av ordförande Åström. 

 

34§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Närvaro- och yttranderätt beviljades till Säde Kunnas och Leo Larjanko. 

 

36§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Wahlgren och Heimbürger. 
 
 
37§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 

38§      Anmälningsärenden 

- Torsdag 11.1: Motionstimme, 1 deltagare. 
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- Fredag 12.1: Lokomotiv Såssåkom vs. FC Hallux, 11 deltagare 

- Lördag 13.1: Thorax sits, 6 deltagare. 

- Måndag 15.1: Internationella utskottets möte, 13 deltagare. 

 

39§      Ekonomi 

Ekonomin är stabil. Johansson skall fara till banken denna vecka. Unisport räkning och             

tukkuräkning har betalats av Åström förra veckan. 

 

40§ Fastställande av lokalansvarig för Nypolen 

Björklöf valdes enhälligt till lokalansvarig. 

 

41§ Funktionärsfrågan och föreningsmötet 1.2 

Styrelsemedlemmarna skall kolla dokumentet på driven och skriva ner sina ideer om            

funktionärsfrågan. På nästa veckas möte gås dokumentet igenom. Föreningsmöte hålls 1.2.           

Event görs denna vecka. 

 

42§ Utskottens årskalendrar 

Det skulle vara bra att få alla utskottens datum för evenemang bestämda så fort som möjligt så                 

att evenemang inte ordnas på varandra.  

 

43§ Kontakt med vänföreningar 

-TF- Studorg styrelseskifte hålls 2.2 på TF. Planeringen är i gång.  

-Nylands Nation är bjuden till StudOrgs inledande sits. Detta kunde tänkas som ett             

styrelseskifte. NN meddelar om en vecka hur många platser de vill ha. 

-Politicus styrelseskifte planeras. 

-Kannunvalajat skall kontaktas om någotslags skifte. 

-Tanken är att en skiftesmiddag skall ordnas med Nypolen-föreningarna i februari. 

-Ämnesföreningarnas skiftesmiddag ordnas även högst sannolikt i februari. 

-Skifte med TYT planeras. 

 

44§ Festsäkerhet och inledande sitsen 27.1 
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Allmänna festregler går man igenom på mötet. Festutskottet får avgöra vem som får komma              

in på efterfest. Alla med studiekort och förhandsanmälda avecer har brukat vara regeln.             

Kontaktuppgifter kunde finnas på väggen till exempel på sittordningslappen och bar- och            

dörrturlappen under festen så att man lätt kan få kontakt med en ansvarig person.              

Förberedningen för den inledande sitsen är i bra gång. Ett dokument med festregler som              

kunde postas på t.ex. festens facebook evenemang funderas över. 

 

45§      Internationella sitsen 22.1 

Internationella utskottets möte hölls idag 15.1. Ansvarsuppgifterna för den internationella          

sitsen bestämdes. Festen kommer stängas på Nypolen kl. 01.30, efterfest ordnas någon            

annanstans om det finns intresse. Efterfesten är stängd. Planeringen är i god gång.  

 

46§      SF-sitsen  

SF bjuds in till vårsitsen 6.4. SF:s värd kontaktar Heimbürger senare om datumet passar.              

Planeringen framskrider. 

 

47§ Utskottsteser 

Programutskottet: Möte hålls på torsdag 18.1. Då planeras och bollas idéer för vårens             

program. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Medlemmar till utskottet har rekryterats. Piippo har tagit           

kontakt med Academic Work för att möjligen ordna studiebesök. Seminarium planeras.           

Tentöl planeras att ordnas 2.2. 

 

Jubileumsårsutskottet: Hänvisar till förra veckan. Planeringen är i gång. Nylands Nations           

klubbmästare skall kontaktas för ideér till en StudOrgs jubileumspunch. 

 

Festutskottet: Möte hålls på fredag 19.1 Inledande sitsen planeras då. 

 

Gulnäbbsutskottet: GulisMoj stugan är bokad till oktober. Gulissitscheferna hämtar erfarenhet          

från bl.a. internationella sitsen. 
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Internationella utskottet: Hänvisar till 45§. Internt utisevenemang ordnas 19.1 hos Piippo. 

 

48§ Post 

- Inbjudan till Östra Finland nations årsfest 24.2 Thilman och Johansson anmälde intresse. 

-Inbjudan till Vasa nations årsfest 24.2 Laitinen och Åström anmälde intresse. 

-Inbjudan till SHS årsfest 24.2. Ekelund och Björklöf anmälde intresse. 

-Inbjudan till kårspexet 10.2, en styrelsemedlem får gå gratis på spexet. 

 

49§ Övriga ärenden 

-Alla som deltog i styrelseskiftet skall betala till Åström. 

-Deadline för styrelsepost-presentationerna är denna vecka 21.1,  fotografering hålls 19.1. 

-Vi är välkomna till Nylands Nations inledande sits denna veckas fredag 19.1 

-Nypolens städning hålls på onsdag 17.1 kl. 12-20 

-Alla skall kommentera senast nästa måndag på funktionärsdokumentet på driven, så det kan             

gås igenom på nästa veckas möte. 

 

50§ Infobrev 

-Studorg idrottar 17.1 

-Motionstimme och frukost 18.1 

-Internationell sits 22.1 

-Inledande sits 27.1 

-Utskottsmöten: festutskottet 19.1 och programutskottet 18.1 

-Extraordinära föreningsmöte 1.2 

-Städning av nypolen 17.1 

 

51§ Mötesmat till nästa möte 

Björklöf hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

52§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.48 av ordförande Åström. 
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_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Protokolljusterare Titus Wahlgren Protokolljusterare Tua Heimbürger 
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