
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 (10/2018) måndagen den 12 mars klockan 16.00 på 
Nypolen, Mannerheimvägen 5A. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Mirjam Ekelund 
Alex Thilman (anlände kl. 16.15) 
Jesper Laitinen 
Annika Hätinen 
Jessica Björklöf  
Tua Heimbürger 
Emma Strömbäck 
 
 

177§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.04  av ordförande Åström. 
 
 

178§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Ingen beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

180§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Laitinen och Björklöf. 

 

181§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
182§     Anmälningsärenden 

-Måndag 5.3: Chill med Politicus, 8 deltagare. 

-Tisdag 6.3: Movie night, 11 deltagare. 

-Onsdag 7.3: StudOrg idrottar, 16 deltagare. 

-Torsdag 8.3: Motionstimme och frukost, 4 deltagare. 

-Torsdag 8.3: Spexmöte, 7 deltagare. 
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-Lördag 10.3: StudOrg goes Thorax spex, 23 deltagare. 

-Lördag 10.3: Thorax årsfest, 2 deltagare. 

-Söndag 11.3: Uff-crawl, 4 deltagare. 

-Måndag 12.3: Rektorskaffe, 8 deltagare. 

 

183§     Ekonomi 

Ekonomin är stabil, räkningen från webbhuset har kommit och skall betalas. Ekonomimöte            

hölls förra veckan. 

 

184§  Ylonz biljettsläpp 21.3 

Björklöf ordnar biljettsläpp 21.3 kl. 10. i StudOrg-rummet. Biljettsläppet funkar med att köa.             

Ylonz kostar 30 e per lag. Ylonz skall betalas med jämna pengar och alla lag skall hitta på ett                   

lagnamn. 

 

185§     Vårmöte 

Vårmöte ordnas imorgon kl. 16 i sal 210. Strömbäck och Heimbürger kan tänka sig vara               

protokolljusterare och rösträknare på mötet. Heimbürger hämtar snacks till mötet. Björklöf           

hämtar vin till mötet. Åström försöker få bokslutet och verksamhetsberättelsen tills imorgon i             

fysisk form. 

 

186§  Funktionärsskiftet 19.3 

- Funktionärsskiftet ordnas nästa veckas måndag 19.3.  

- Funktionärerna är bjudna till ett facebook evenemang.  

- Skiftet innehåller en officiell del med info där förmåner och skyldigheter gås igenom. 

- StudOrg bjuder på lite att äta och minglar och har någon lek med lite program. 

 

187§     Höstens datum 

- Kupkoms kalendermöte hålls idag på Nypolen. Åström och Björklöf deltar. 

- På årsfestveckan behövs Nypolen till StudOrgs användning hela veckan. 

- Förslag på GU evenemang: 31.8 gulisfest. 7.9 gulissits, 10.9/11.9 gulisintagning. 
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- Förslag på IU evenemang: internationella sitsen kunde hållas mellan 14-15.9. Helst en            

fredag eller lördag. Utis farewell party någonstans mellan 13-17.12. 

- Förslag på FU evenemang: inledande sits i september 21-22.9. Baklängessits 22.10. I            

mitten av november 23-24.11 ordnas någon sits. Julfesten 14-15.12. 

 

 

188§     Utskottsteser 

 

Programutskottet:  

- Nästa torsdag ordnas StudOrg donerar blod. Gratis snacks och halarmärke fås då man             

donerar blod.  

- 28.3. är det gratis för studeranden att gå på ateneum. PU tänkte ordna ett evenemang               

för att besöka ateneum.  

- Nya funktionärer har kommit med till PU.  

- Påskäggsjakt i StudOrg-rummet planeras. 

- Movienight och Thorax spex ordnades förra veckan. Båda evenemangen gick bra. 

 

Internationella utskottet: International dinner ordnas nästa veckas torsdag i skolan i lärarnas            

kafferum.  

 

Festutskottet: Injudan till vårsitsen är skickad till SF. Anmälan öppnar 29.3 för StudOrg.             

Heimbürger gör facebook evenemanget denna vecka. Gamylsitsen ordnas 27.4 i Nypolens           

lilla sal. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet:  

- Piippo deltog i högskolans styrelsemöte förra veckans tisdag. 

- Studiebesök ordnas imorgon. 

- Seminariet ordnas 27.3. 

 

Jubileumsårsutskottet:  

- Utskottsmöte ordnas på fredag 16.3. kl. 14.  
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- Planeringen av utställning fortsätter, det finns en del aktiva inom delegationen och            

USF som lovat hjälpa med storyn till utställningarna.  

- Vidare utredning pågår gällande vad som skall fixas i samarbete med högskolan som             

också firar jubileumsår 

- Wahlgren konsulterar Nylands Nations klubbis och andra aktiva hur man skall gå            

tillväga då man lagar en egen punsch. 

- Ansökningar om spons till årsfesten drar igång denna vecka. 

- Årsfestmarskalken kommer med på möte nästa vecka. 

 

Gulnäbbsutskottet: 

- Thilman hade möte med Sofia på fredagen, och diskuterade om de skriftliga            

tutoransökningarna. 

- Gruppintevjuer börjar på tisdagen 13.3. 23 Personer intervjuas av Thilman, Sofia och            

Anna. Gruppintervjuerna avgör vem som blir tutorer.  

- Då tutorerna är valda (sista intervjun 22.3) börjar Thilman direkt med team building. 

- Thilman tänker bygga ett nätverk bestående av rekryansvariga från nationerna för           

infoutbyte. 

 

 

189§  Post 

-Räkning från Webbhuset Ab 

 

190§  Övriga ärenden 

- Instagram presentationer skall göras. Åström börjar. 

- Ämnesföreningsmiddagen ordnas idag. 

- En ide: de som jobbar på en sits kunde ha halare på så att det blir klart vem som                   

ordnar. 

- Chefredaktören finns inte och inga kandidater finns. 

 

191§  Infobrev 

-Ylonz biljettsläpp 
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-Dammiddag 

-Seminarium 

-Jumbileumsårsutskottets möte 

-Bloddonering 

 

 

192§  Mötesmat till nästa möte 

Åström hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

193§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.11 av ordförande Åström. 

 

 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
________________________________    _________________________________ 
Protokolljusterare  Jesper Laitinen               Protokolljusterare Jessica Björklöf  

 

 

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/

