
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 (15/2018) måndagen den 16 april klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Peggy Johansson 
Alex Thilman 
Jesper Laitinen (anlände kl. 16.10) 
Annika Hätinen 
Mirjam Ekelund 
Jessica Björklöf 
Titus Wahlgren 
Henrik Ekelund 
Marie Krogius 
Emma Strömbäck (anlände kl. 16.59) 
Oscar Sandelin (anlände kl. 16.59) 
Axel Hansson (anlände kl. 16.59 och avlägsnade sig kl. 17.03) 
 
266§     Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.00 av ordförande Åström. 
 

267§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Marie Krogius beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

269§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ekelund och Björklöf. 

 

270§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 

271§     Anmälningsärenden 

- Måndag 9.4: GDPR info, 2 deltagare. 

- Tisdag 10.4: Sångbokskommitténs möte, 15 deltagare. 

- Onsdag 11.4: StudOrg idrottar, 18 deltagare. 
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- Torsdag 12.4: Motionstimme & frukost, 3 deltagare. 

- Fredag 13.4: Statsvetts årsfest, 4 deltagare. 

- Lördag 14.4: StudOrg goes Stjärnenatten, 8 deltagare. 

 

272§     Ekonomi 

Ansökan om lån från USF har skickats in idag. Ekonomin är stabil. 

 

273§  Trivseln i StudOrg-rummet  

Hustomten Marie Krogius var på plats på mötet. Kaffeinskaffningen fungerar nu bättre.            

Skattisen ger pengar till Hustomtedelegationen och de skaffar kaffe, te och mjölk. HD kollar              

när kaffe och te är slut och meddelar skattisen. StudOrg-rummet har inte hållits så rent och                

städningen kunde fungera bättre. HD:s medlemmar har alla en vecka de är ansvariga över att               

hålla koll på StudOrg-rummet. Hustomtedelegationens medlemmar borde alla visa exempel          

på hur man städar efter sig och håller det rent. StudOrg-rummets städning ordnas fredagen              

4.5. kl. 10-16. 

 

274§     Nya EU-lagen 

- Piippo och Alperi deltog i GDPR-info förra veckan. Viktigaste punkterna som kom            

upp på infon var att allt skall vara synligare och tydligare för alla individer. Allt vi gör                 

och allt vi samlar in kan fortsättningsvis samlas in, men allt måste kunna motiveras,              

till exempel varför vi sparar på personuppgifter.  

- Vi borde göra en intern dataskyddsplan om vilka uppgifter vi samlar in, hur länge vi               

håller kvar dessa uppgifter och fundera på hur relevant det är att spara dessa uppgifter.               

Också en extern plan skall göras där våra medlemmar skriver på att personuppgifter             

sparas hos StudOrg och det skall framgår hur länge uppgifterna sparas mm. 

- Protokollen får fortfarande vara i fysisk och elektronisk form eftersom protokollen           

skall vara offentliga enligt lagen. 

- Evenemanganmälningar skall nödvändigtvis inte sparas som historiskt värde utan de          

skall raderas efter evenemanget. 
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- Bilder får tas på evenemang men alla skall informeras om var dessa bilder finns. Om               

en person inte vill ha en bild på sig själv på nätet skall bilden raderas. Man får posta                  

bilder, men människor har rätt att kräva att en bild på sig själv tas ner. 

- Ett möte med styrelsemedlemmar, delegationsmedlemmar och      

ämnesföreningsstyrelsemedlemmar skall ordnas för att gå igenom infon av GDPR. 7.5.           

kl. 11. 

 

 

275§  Picknicksitsen med TF 

Anmälan öppnade idag för sitsen. Det finns 40 platser för StudOrg och 40 platser för TF.                

Anmälan är öppen i en vecka. Åström, Hätinen, Johansson och Heimbürger går tidigare på              

dagen till Otnäs för att ordna picknicksitsen 4.5. Program ordnas under sitsen. Sitsen kostar              

10/15€. Maten ordnas som en buffé. Även dricka bjuds det på. Sitsen ordnas utomhus så               

varma kläder är viktiga. En stängd efterfest ordnas på TF inomhus.  

 

276§     Vårens och sommarens tillställningar 

- Datum för vårens sista rektorskaffe är inte bestämt ännu. Vi väntar på svar från              

högskolan. Mirjam Kalland och Rita Wickholm skall uppmärksammas på         

rektorskaffet eftersom de slutar och jobba på Soc&Kom, styrelsen kunde närvara på            

avskedskaffen. 

- Styrelsens sommarträff ordnas 9-10.6. 

- Grillfesten med USF och delegationen ordnas 7.5. kl 18 > Festutskottet ordnar maten             

till grillfesten. Åström skapar ett Facebook-evenemang för tillställningen. 

 

277§     Utskottsteser 

 

Programutskottet: Idag ordnas syfiilis evenemang, på torsdagen ordnas frukost tillsammans          

med JU och på fredagen ordnas besök till Kiasma. Idag är det sista dagen att anmäla sig till                  

StudOrg goes Sommarboken. I maj ordnas evenemang för att gå och se på Student Teaterns               

föreställning. Hela StudOrgs sommarträff skall ordnas i juli-augusti.  
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(Oscar Sandelin och Axel Hansson beviljades närvaro - och yttranderätt kl. 16.59) 

 

Internationella utskottet: IU ordnar afterschool nästa vecka. Tre nya tutorer har valts och             

bilder har tagits på tutorerna. Ett möte med tutorerna skall ordnas. En whatsappgrupp har              

skapats för tutorerna.  

 

Gulnäbbsutskottet: Guliskompostens planering är i gång. Information och bilder till          

tidningen är ganska långt insamlat. Tutorutbildningarna börjar på onsdagen. Tutor- och           

styrelseskjortorna är beställda. 28.5. ordnas troligen tutorskifte. Henrik Ekelund och Axel           

Nurmi blir tutorer för magisterstuderanden. 

 

Jubileumsårsutskottet: Sara Haapalahti har framställt JU-tidningen. På torsdagen 19.4         

ordnas jubileumsfrukost, efter det ordnas sponsmöte och sedan utställning i StudOrg-rummet. 

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Piippo ansöker till HUS delegations valchef och deltar i            

Snäfs utbildning för valchefer som ordnas på hösten. SAU ordnar utbildning och diskussion             

kring GDPR 7.5. 

 

Festutskottet: Gamylsitsens planering är igång, anmälan öppnar imorgon, det finns ca. 30            

platser på sitsen. Ett möte med FU:s funktionärer ordnas imorgon. Storsitsens anmälan skall             

öppnas inom dom närmaste dagarna. Ett herr- och dammiddagsmöte borde ordnas ännu på             

våren för att gå igenom hur konceptet skall utvecklas, och hur middagarna skall se ut i                

framtiden. 

 

278§  Post 

Ingen post. 

 

279§  Övriga ärenden 

- Kupkom möte ordnas på onsdagen 18.4 kl. 17. 

- Minns att skicka utskottsteser till Hätinen och Åström, var också i tid till alla              

tillställningar. 
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- Styrelsens sommarträff ordnas hos Alperi. 

 

280§  Infobrev 

- Jubbe frulle 

- Utställning 

- Gamylsits 

- StudOrg goes sommarboken 

- TF - StudOrg picknicksits 

- StudOrg goes Kiasma 

- Vappen och första maj sillis 

 

281§  Mötesmat till nästa möte 

Hätinen hämtar mötesmaten till nästa möte. 

 

282§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.06  av ordförande Åström. 

 

 

 

 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Jessica Björklöf Protokolljusterare Mirjam Ekelund 
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