
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 (5/2018) måndagen den 5 februari klockan 17.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Mirjam Ekelund  
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Jessica Björklöf 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Emmi Piippo (avlägsnade sig kl 17.36) 
Annica Helsingius 
Oscar Suomela 
Leo Larjanko 
Miika Hätinen (anlände kl 17.22) 
Kia Ahlfors ( anlände kl 17.22) 
Sara Haapalahti (anlände kl 18.04) 
 
 
 
 
90§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17.00 av ordförande Åström. 
 
 
91§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 
 

92§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Oscar Suomela och Leo Larjanko beviljades närvaro- och yttranderätt. Miika Hätinen och Kia             

Ahlfors beviljades närvaro- och yttranderätt kl 17.22. 

 

93§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Johansson och Ekelund. 

 

94§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med tilläggning av en paragraf för hustomtedelegationen. 
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95§      Anmälningsärenden 

-Onsdag 31.1: StudOrg idrottar, 16 deltagare. 

-Onsdag 31.1: Studie- och arbetslivsutskottets möte, 5 deltagare. 

-Torsdag 1.2: Motionstimme och frukost, 7 deltagare. 

-Torsdag 1.2: Extraordinärt föreningsmöte, 18 deltagare. 

-Fredagen 2.2: Kälkens byggmöte, 5 deltagare. 

-Fredag 2.2: Styrelseskifte med Teknologföreningen, 14 deltagare. 

-Söndag 4.2: Kupkoms möte, 1 deltagare. 

-Måndag 5.2: Soc&koms vänners styrelsemöte, 1 deltagare. 

 

96§      Ekonomi 

Ekonomin är stabil. Kontotäckningsrätten  är inskickad. 

 

97§ USF 

Elin Andersson kunde inte närvara. 

 

98§      Fastlagstisdagen  

Fastlagstisdagen är under kontroll. StudOrg är anmäld till den traditionella          

kälkåkningstävlingen. Wahlgren är kontaktperson för tävlingen. Valentinveckans övriga        

program är under kontroll. Drickorna, bullorna, fanan, kälken mm. skall tas med till backen.              

Även veganska alternativ skall tas i beaktande. 

 

99§ Kontakt med vänföreningar 

- Skiftet med Tekonologföreningen gick bra och det var bra stämning. 

- Vi är inbjudna till Nylands Nations månadssits på fredag.  

- Sitsen med SF-klubben hålls 6.4 i samband med vårsitsen. 

- Ämnesföreningssitsen blir måndagen 12.3 på Nypolen. 

- Något slags skifte eller chillkväll med Politicus skall planeras in, högst sannolikt 19.2             

eller 5.3. 
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100§ Safe space guidelines  

Safe space guidelines gicks igenom på mötet på både svenska och engelska. Formuleringarna             

i dokumentet godkändes. Åström och Hätinen fick fullmakt att ändra på safe space guidelines              

dokumentets formuleringar vid behov. 

Safe space guidelines skall publiceras på StudOrgs facebook grupp och på de olika             

evenemangens och festernas facebook sidor. 

 

(Miika Hätinen och Kia Ahlfors beviljades närvaro och yttranderätt kl 17.22.) 

 

101§  Hustomtedelegationen 

Hustomtedelegationen sköter om StudOrg-rummets kaffe-, te- och diskmedels anskaffning         

mm. Övriga föreningsmedlemmar får också sköta om anskaffning av dessa vid behov. Åström             

valdes till hustomtedelegationens kontaktperson. 

 

102§    Utskottsteser 

Programutskottet: Valentinveckan är på kommande och mycket program har planerats in. På            

måndag blir det bullabak och halarsy, på tisdagen är det fastlagstisdag med bland annat              

kälkåkningstävling, på onsdagen blir det vändagskaffe och på torsdagen valentinhockey med           

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

spex. Kommande evenemang planeras. 

 

Internationella utskottet: Utskottsmöte hålls torsdagen 8.2 kl. 15 i StudOrg-rummet.          

Kommande evenemang och idéer för evenemang planeras då. Utbytesstuderanden kunde          

påminnas om StudOrg idrottar. 

 

Gulnäbbsutskottet: Tutorrekryteringen är igång. Det finns rikligt intresse.  

 

Festutskottet: Utskottsmöte hålls på onsdag 7.2. kl. 16. Skåttissitsen planeras då.           

Halarmärkena är beställda och borde hinna komma till sitsen. Teknologföreningen bjuds in till             

skåttissitsen.  
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Jubileumsårsutskottet: Kälkens byggande är igång och det finns idéer.  

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Tvåspråkighetsutskottetsmöte hölls förra veckan. Ett        

studiebesök planeras i samarbete med tvåspråkighetsutskottet. Piippo informerar StudOrgs         

medlemmar om att det i HUS finns utskott med få svenskspråkiga medlemmar, och StudOrgs              

medlemmar får gärna gå med i HUS utskott. Tisdagen den 27.3. hålls det ett seminarium med                

temat arbetsliv, preliminärt kl 16.  

 

(Piippo avlägsnade sig kl. 17.36) 

 

103§ Post 

-Thorax årsfestinbjudan med e-post 10.3 (Piippo, Hätinen och Johansson anmälde intresse.) 

-Tukkuräkning 

-Räkning från Fortnox 

-Codex styrelseplanch 

-Åbo akademis styrelseplanch 

-Inbjudan till HoSK:s årsfest 

 

104§ Övriga ärenden 

-Björklöf blev vald till uthyrningsansvarig i Kupkoms styrelse. 

 

105§ Infobrev 

-Internationella utskottets möte 

-Festutskottets möte inför skåttissitsen 

-Vändagsveckan: bullabak & syfilis, fastlagstisdag, vändagskaffe, valentinhockey, TF:s        

valentinsitz 

- Skåttissitsen 

-Tutoransökning 

-Spexmöte 
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106§ Mötesmat till nästa möte 

Johansson hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

107§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.10  av ordförande Åström. 

 

 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
Protokolljusterare Peggy Johansson Protokolljusterare Mirjam Ekelund 
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