
S T   U   D O R   G
Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (19/2022) måndagen den 16 maj 2022 klockan

16.00 på Nypolen, Mannerheimvägen 5A.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Charlotta Sederholm, anlände kl. 16.28 under 374§

Oskar Hämäläinen

Ida Slöör

Karen Lindholm

Evelina Niskanen

Viola Mickos, anlände kl. 16.10 under 370§

Anna Backström

Jessika Berglund

363§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 16.05 av ordförande Taipale.

364§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

365§ Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

366§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Niskanen och Slöör.

367§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med följande förändring: Uttömning av Nypolen lades till som

375§.
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368§      Fiilisrunda

De närvarande fick berätta om något de ser fram emot med sommaren.

369§ Anmälningsärenden

- 9.5 Sångledarmöte med TF, 2 deltagare

- 10.5 Delegationens möte, 9 deltagare

- 10.5 Tutorskifte, 27 deltagare

- 11.5 Picknicksits med TF, 100 deltagare

- 13.5 HankInvest roddtävling, 13 deltagare

- 14.5 Kannunvalajats årsfest, 2 deltagare

- 13.5–15.5 Utismoj, 4 deltagare

370§ Ekonomi

Problemet med Aktia kvarstår. Taipale och Tiila ska utreda ärendet så fort som möjligt.

371§ Funkkismiddag

Tackmiddagen till funktionärerna äger rum imorgon (17.5) klockan 18 på Nypolen. Styrelsen

ska jobba i köket och ska infinna sig på plats senast klockan 17. 26 funktionärer är på väg.

372§ Grillfest med treenigheten

Grillfesten med “treenigheten” (StudOrg, Delegationen och USF) går av stapeln nu på torsdag

(19.5) klockan 18 på Soc&koms innergård. Taipale påminde styrelsemedlemmarna om att

anmäla sig till evenemanget. Hämäläinen ansvarar för grillfestens logistik och traktering.

373§      SYY:s ställningstagande

SYY har skickat ett ställningstagande till StudOrg om att studiestödet borde höjas i och med

inflationen. De önskar att StudOrg i enlighet med samarbetskontraktet ska dela

ställningstagandet till sina medlemmar. Det bör redas ut ifall texten finns på svenska, eller om

någon kunde översätta den. Styrelsen beslutade att texten ska delas vidare, men gärna på

svenska om möjligt.

374§      Blomstrande Kronohagen

Adress E-post Telefax Bank Internet

Snellmansgatan 12 sskh-studorg@helsinki.fi 09-191 28430 Aktia FI09 4055 1020 2841 25 http://www.studorg.org

00100 Helsingfors

http://www.studorg.org
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Anna Henning skickade mejl till StudOrg om Blomstrande Kronohagen. Högskolan önskar att

föreningen deltar i projektet med att plantera blommor utanför Soc&kom. Taipale ska ta reda

på mer om ärendet samt svara på mejlet. Styrelsen beslutade preliminärt att föreningen inte är

med i projektet.

375§ Uttömning av Nypolen

Hissrenoveringen i Nya Studenthuset börjar den 20.5. StudOrgs ägodelar ska tömmas från

Nypolen på sådant som behövs under hösten. Tömningen sker onsdagen den 18.5 klockan 10.

Så många styrelsemedlemmar som möjligt ska delta.

376§ Utskottsteser

Festutskottet

- Nästan alla evenemang är över för våren, inget att rapportera.

- 48 StudOrgare är hittills anmälda till Storsitsen. Evenemanget ska marknadsföras i

veckans infobrev.

Programutskottet

- Idag ordnar PU hundträff i Sibeliusparken klockan 18.

- På onsdag går en specialversion av StudOrg idrottar av stapeln. Evenemanget börjar

med brännboll i Unisport Gumtäkt och efterföljs av bastuhäng och våfflor i

Majstrandens takbastu.

Årsfestkommittén

- Lindholm ska försöka få sponsräkningarna ivägskickade idag.

- Eftersom Nypolen förmodligen ännu är under renovering under årsfesten bör en ny

lokal för efterfest och sillis bokas.

- Ett save the date-mejl för årsfesten ska skickas denna vecka.

Gulnäbbsutskottet

- Tutorskiftet förra veckan var lyckat.

- Denna vecka börjar tutorutbildningen.

Adress E-post Telefax Bank Internet
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- Sederholm ska skicka iväg halarsponsräkningarna. Det har dessvärre inte kommit in

fler sponssvar. I nuläget är halarsponsen på 1 450€.

- Tutorernas sommarträff blir antagligen ett dagsprogram med utflykt till antingen

Rönnholmen eller Sveaborg.

- Tutorerna har redan nu en bra gemenskap sinsemellan.

Internationella utskottet

- Utismoj var lyckat. Sammanlagt 4 deltagare åkte på en kryssning till Stockholm.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen ska delta i ytterligare ett VTM-möte denna vecka.

- Niskanen ska fråga om föreningen kunde få en svensk version av SYY:s

ställningstagande, som skickades till StudOrg förra veckan.

- Hon ska även skapa ett formulär för årets föreläsare denna vecka.

Kommunikationsutskottet

- Årets andra upplaga av Soc&komposten är under arbete och förväntas komma ut nästa

vecka.

- Tutorerna ska börja presenteras på Instagram från och med nästa vecka. Deadline för

att skicka in texter är nu på fredag.

377§ Post

- SHS CXIII Inhemska skolors hälsning

- Coronabidrag för livekultur

- Information om hissarbetet i Nya Studenthuset, som påbörjas den 20.5.

- Blomstrande Kronohagen

- SYY ställningstagande

378§ Övriga ärenden

- Styrelsefotografering nu på söndag klockan 19 i Kajsaniemiparken.
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- Mickos påminner om att Europas ungdom kommer tagga StudOrg på Instagram denna

veckan. Hedström ska dela inlägget där Mickos presenterar sig som StudOrgs

representant.

- Mickos förde fram vikten av att styrelsen representerar på ämnesföreningarnas

årsfester. Under Habitus årsfest saknades styrelsenärvaro.

379§ Infobrev

- Special StudOrg idrottar 18.5

- Storsitsen 28.5

- Vi i StudOrg-podden

- Halarmärkesinfo

380§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 23.5 klockan 16.00 på Nypolen. Taipale hämtar mötesmaten.

381§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 17.04 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Niskanen Protokolljusterare Slöör
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