
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 (20/2018) måndagen den 28 maj klockan 16.00 på 
Snellmansgatan 12. 
 
Närvarande 
Amanda Åström 
Tua Heimbürger 
Jesper Laitinen  
Annika Hätinen  
Emmi Piippo 
Titus Wahlgren  
Mirjam Ekelund 
Camilla Alperi (avlägsnade sig kl. 17.25) 
Claes Bergh (avlägsnade sig kl. 16.24) 
Sara Haapalahti 
Leo Larjanko (anlände 17.21 och avlägsnade 17.23) 
 
 

345§    Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 16.07 av ordförande Åström. 
 
346§     Stadgeenlighet och beslutförhet 

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

Leo Larjanko beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.21. 

 

348§     Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Heimbürger och Laitinen. 

 

349§     Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.  
 
350§     Anmälningsärenden 

- Onsdag 23.5: StudOrg idrottar, 12 deltagare. 

- Torsdag 24.5: Storsits, 40 deltagare. 

 

351§     Ekonomi 

Ekonomin är stabil. 
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352§     Introveckan och gulishösten 

- På intoveckan 27.8-2.9 ordnas det mycket program för de nya gulisarna. På måndagen             

ordnas det traditionsenligt chill på Molly Malone´s, på tisdagen ordnas          

paprazzikampen, och på onsdagen ordnas bowling och efterfest. På torsdagen ordnas           

morgonmål i StudOrg-rummet, det skulle vara bra om en del från styrelsen skulle             

närvara. På fredagen ordnas en fest på Nylands Nation/Nypolen.  

- På måndagen presenterar tutorerna och styrelsen sig själva för de nya studerandena.            

Alla från styrelsen skall vara på plats. 

- Styrelsen skall presentera sig till utisarna någon dag under introveckan.  

- Veckan efter introveckan 3.9-9.9: På måndagen är det öppningskarneval. På onsdagen           

ordnas förfest och karaoke med tutorgrupper. På fredagen ordnas det gulissits.  

- Även gulisintagning och gulismoj ordnas på hösten. 

- På gulisevenemangen skall styrelsemedelmmarna vara på plats för gulisarna. Styrelsen          

skall vara öppna, glada, välkomnande och diskutera med gulisarna och undvika att            

använda sig av interna skämt och ord som kan skapa en utanför-känsla.  

- Extraordinära funktionärerna kunde presentera sig i stil med ämnesföreningarna         

genom att t.ex. gå runt i klassrummen och presentera sig och sin post. Åström kollar               

med Thilman för att få in en presentationstid för de extraordinära funktionärerna under             

introveckan. På fredagens fest kunde de också alternativt presentera sig. 

 

(Claes Bergh avlägsnade sig kl. 16.24) 

 

353§     Herr- och dammiddagar 2018-2019 

Herr- och dammiddagarnas fortsättning diskuterades under mötet. En röstning ordnades.          

Resultatet av röstningen blev att herr- och dammiddagrana slopas för 2018-2019. Wahlgren            

och Laitinen anmäler en avvikande åsikt gällande beslutet. 

Beslutet motiveras med att det ständigt kommit kritik från föreningsmedlemmar gällande           

indelningen i damer och herrar. Även om konceptet har varit lyckat och uppskattat av många               

föreningsmedlemmar, finns det också de som anser att indelningen är diskriminerande och            

icke inkluderande för alla, då det tvingar folk att sätta sig i någondera kategorin. Indelningen               
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kan ses som föråldrad och att den upprätthåller binära könsroller. StudOrg strävar efter att              

vara en föregångare i jämställdhetsfrågor. 

 

Alternativ för en sits är att ordna en sits med en annan förening i tur och ordning, t.ex.                   

StudOrg ordnar en sits på hösten för en annan förening och den andra föreningen ordnar en                

sits till StudOrg på våren. Vi ordnar helst inte sitsar med någon annan indelning inom               

föreningen, eftersom indelningar alltid kan bli orättvisa. 

 

354§     Sommarträffar 

- Styrelsens sommarträff ordnas nästa veckoslut 9-10.6. Vi går igenom feedback om hur            

halva året har gått i styrelsen. De extraordinära funktionärerna är även bjudna med på              

träffen. Åström skapar ett feedbackformulär för föreningen, så att alla medlemmar kan            

ge feedback från våren om StudOrgs verksamhet. På sommarträffen ordnas en           

middag/ sits och på morgonen en brunch.  

- StudOrgs sommarträff ordnas 4.8. på Tjärholmen. 

 

(Leo Larjanko beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 17.21.) 

 

355§     GDPR 

- Tidsfristen för sparandet av uppgifter ändras från en månad till tre månader. 

 

(Camilla Alperi avlägsande sig kl. 17.25) 

 

356§     Samarbete med SF 

SF:s ordförande kontaktade StudOrg gällande ett evenemang med statsvetare från Åbo och            

Vasa. Evenemanget skulle innehålla bland annat en paneldiskussion på dagen och en sits på              

kvällen. Detta evenemang ordnas antingen på hösten eller våren i Åbo. StudOrg är med i               

marknadsföringen och hela föreningen kommer att vara inbjudna till evenemanget. 

 

357§     Utskottsteser 
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Programutskottet: StudOrg idrottar ordnades förra veckan på Gumtäkt. Även denna vecka           

ordnas StudOrg idrottar. Ekelund och Johansson har imorgon ett ekonomimöte gällande           

StudOrg idrottar salens räkning. Sommarträff ordnas 4.8. 

 

Internationella utskottet: Inget att rapportera. 

 

Festutskottet: Förra veckan ordnades storsitsen på senatstorget, sitsen gick bra och           

efterrätten som FU ordnade var uppskattad. Informationsdelningen gällande evenemanget var          

lite bristfälligt eftersom FU fick informationen samtidigt som HUS informerade det på            

evenemangets sida. Beslutet gällande herr- och dammiddagarna skall meddelas till          

föreningen.  

 

Gulnäbbsutskottet: Förra veckans torsdag ordnades en tutorutbildning med 11 deltagare.          

Även idag ordnades en tutorutbildning med 13 deltagare. Tutorskifte ordnas idag på Nypolen.  

 

Studie- och arbetslivsutskottet: Inget att rapportera. 

 

Jubileumsårsutskottet: Årsfest save the date-evenemanget är gjort på facebook. Sås & Kopp            

uppträder på sillisen. Live musik funderas över. 75 års jubileumslogon är under planering. 

 

358§  Post 

- Ingen post 

 

359§  Övriga ärenden 

- HUS utrymmesfördelninger har publicerats. StudOrg får fortsättningsvis använda        

Nypolen. 

- Ekelund och Björklöf har designat halarmärken till StudOrg som skall beställas till            

hösten. 

 

360§  Infobrev 

- Save the date: årsfesten  
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- Save the date: sommarträff 4.8 på Tjärholmen 

- Herr- och dammiddagarna ordnas inte 2018-2019 

 

361§  Mötesmat till nästa möte 

Ingen mötesmat. 

 

362§  Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 17.46 av ordförande Åström. 

 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Amanda Åström Mötessekreterare Annika Hätinen 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Protokolljusterare Tua Heimbürger          Protokolljusterare Jesper Laitinen 
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