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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (23/2022) måndagen den 5 september 2022 klockan

17.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Heddi Lindberg

Ida Slöör

Evelina Niskanen, avlägsnade sig klockan 19.25 under 426§

Karen Lindholm

Viola Mickos

Matilda Lindfors

Elin Nyqvist

Moa Aulanko

408§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.05 av ordförande Taipale.

409§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

410§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Moa Aulanko beviljades närvaro- och yttranderätt.

411§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Sederholm och Slöör.

412§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med följande förändring: Hälsningar från Vasa lades till som

418§.
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413§      Fiilisrunda

De närvarande fick berätta om något de kände sig extra tacksamma för idag.

414§ Anmälningsärenden

- 29.8 Inskriptionen, 8 deltagare

- 29.8 Afterschool + Thirsty Scholar, 132 deltagare

- 29.8 Gulishäng i Vasa, 5 deltagare

- 30.8 Strandhäng på Sandudds badstrand, 138 deltagare

- 31.8 Gulisolympiad + Heidi’s Bier Bar, 126 deltagare

- 1.9 Gulistorget + picknick, 137 deltagare

- 1.9 Utisar på Thirsty Scholar, 20 deltagare

- 2.9 PUnch, 20 deltagare

- 2.9 Gulisfesten + Swengi, 146 deltagare

- 2.9 Gulissitsen i Vasa, 9 deltagare

- 5.9 Möte med Thorax ordförande, 1 deltagare

415§ Ekonomi

En till halarsponsring har kommit in från Barnavårdsföreningen. Hyran och panten är betalade

inför Gulissitsen på Nylands nation. Även Vasatutorernas skjortor är betalda. Det har blivit

aktuellt att beställa nya halarmärken och collegetröjor till föreningen. Taipale ansvarar för

beställningarna. Tiila påminde samtliga styrelsemedlemmar om att ha den rådande inflationen

i åtanke under resten av hösten.

416§ Feedback: Introveckan

Sederholm skickade ut ett feedbackformulär efter introveckan. Responsen var till största delen

bra. En del framförde att informationen från högskolans sida varit knapphändig. Tutorerna

fick många lovord, liksom StudOrgs gulismamin och evenemang. Styrelsen gick igenom

feedbacken och diskuterade kring introveckan och vad som gått bra / mindre bra.

417§ Hälsningar från Vasa
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Introveckan har gått bra även i Vasa. De hade haft åtta deltagare på sin gulissits. Ett

missförstånd hade uppdagats gällande budgeten inför sitsen. Styrelsen beslutade att utreda

saken och be Vasa redogöra för kostnaderna.

418§ Kommande gulisevenemang

Guliskaraoke

- Går av stapeln den 7.9 klockan 18.

- Styrelsemedlemmarna ska vara i sina tilldelade tutorgrupper. Efterfesten är på

karaokebaren Swengi.

Barcrawl med SHS, Codex och Thorax

- Nu på torsdag den 8.9. Efterfesten är på Maxine.

Gulissitsen

- Äger rum fredagen den 9.9 på Nylands nation.

- Anmälan fylldes snabbt och en reservlista har skapats för sitsen.

- Efterfesten är öppen för alla StudOrgare.

- Jenna Liljelund och Anna Louhisto sångleder sitsen.

- Tutorerna har de flesta uppgifterna, styrelsen hjälper till där det behövs.

- Lyran uppträder under sitsen cirka klockan 21.

Gulisintagningen

- Gulisintagningscheferna Moa Aulanko och Lexi Cederberg har allt på det klara inför

intagningen.

- Går av stapeln tisdagen den 13.9.

- Temat är olika tidsperioder. Gulisarna ska klä sig till tidsresenärer och samtliga

punkter ska välja en tidsera de representerar.

- Anmälan öppnar torsdagen den 8.9 klockan 12. Alla som vill komma ryms med.

- evenemanget kostar 10 euro per person. Priset innehåller gulishalarmärket, en

startdryck och nattmat.

- Efterfesten är på Heidi’s Bier Bar.
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419§ Kontakt med vänföreningar

Taipale träffade Thorax ordförande förra veckan. Tillsammans kom de överens om att ordna

ett gemensamt idrottsevenemang med StudOrg och Thorax. Taipale har även varit i kontakt

med ESO om att få använda deras dag på Nylands nation till baklängessitsen, men har inte

fått något svar ännu.

420§ Styrelsens punkt på gulisintagningen 13.9

Styrelsen diskuterade kring sin punkt på gulisintagningen. Man beslutade att välja Forntida

Egypten som tidsera, 3000 år före Kristus. Eventuell programpunkt är någon slags stafett.

421§ Gulismoj 1–2.10

Sederholm ska hålla möte med gulismojcheferna fredagen den 9.9. Allt är bokat inför

seminarieveckoslutet, bajamajan är beställd och allt verkar vara under kontroll. Busspriset

blev betydligt dyrare än ifjol på grund av det höga bensinpriset. Detta gör att mojet blir dyrare

än tidigare år.

422§ StudOrg LXXIX 21.10 på restaurang Bank

StudOrgs LXXIX årsfest närmar sig med stormsteg. Lindholm och Larsson ska denna vecka

få ut inbjudan till vänföreningar och inbjudna gäster. Ett möte med sångledarna ska även

hållas under veckan. Årsfestbladet ska börja läggas ihop i samarbete med Beijar och

Törnroos. Anmälan för StudOrgare samt avecer öppnar fredagen den 23.9 klockan 12.

Fotograf och DJ är bokade.

Årsfestprogrammet ser ut som följande: Solenna akten börjar klockan 16 (platsen för denna är

inte ännu fastslagen). Cocktailtillfället klockan 17 efterföljs av bankett klockan 18 på

Tapahtumatalo Bank. Klockan 23.30 ska lokalen vara tom och gästerna ska ta sig till

Käärmenpesä för efterfest. Följande dag serveras det sillfrukost med start klockan 12 på

Käärmenpesä.
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Preårsfesten Måsgalan borde börja marknadsföras till medlemmarna. Årets tema är vänskap

och de enda reglerna är att bidraget inte får vara en Tiktok, samt att det måste vara mellan 1

och 10 minuter långt. Lindholm ska utreda ifall galan kunde äga rum i skolans festsal.

423§ Höstens första rektorskaffe

Ett datum för höstens första rektorskaffe borde prickas in. Taipale ska skicka följande förslag

på datum till högskolan: 19.9 eller 28.9. Rektorskaffet kommer att ske i form av en frukost.

424§ Höstens Studdenakkin

Studdeturerna ska återinföras. Det beslutades att Studdeturerna är mellan 13 och 15 varje

vardag. Taipale ska skicka ut en Google Forms där styrelsemedlemmarna kan fylla i sina

turer.

425§ Datum för styrelseinterna program under hösten

Datum borde bokas in för de styrelseinterna programmen. Taipale uppmuntrade alla att ta

kontakt med sitt par gällande detta.

426§ Utskottsteser

Programutskottet

- Horrojaktens datum flyttas eftersom det krockar med Fest1. Slöör ska utreda ett nytt

datum så fort som möjligt.

- Någon programkväll borde ordnas snart, gärna en pyjamasfilmkväll med knytkalas.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen ska ha ett möte med SNÄf gällande det stundande delegationsvalet.

- VTM-mässan närmar sig och planeringen löper på.

- Ett utskottsmöte ska hållas inom kort.

Festutskottet

- Lindberg har börjat planera den inledande sitsen. Evenemanget ska publiceras på

Facebook under veckan. Anmälan kommer att öppna nästa veckas onsdag. Styrelsen
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diskuterade hur man kunde anpassa sitsen till de förhöjda priserna. Det beslutades att

inte höja på deltagaravgifterna, utan att köpa billigare mat istället. Klädkoden kommer

att vara cocktail med en höstdetalj. Efterfesten är öppen för alla StudOrgare.

- Ett FU-möte ska eventuellt hållas nästa vecka.

Årsfestkommittén

- Lindholm, Larsson och Främling ska besöka Käärmenpesä under veckan.

- Ett möte med sångledarna ska hållas inom kort.

Internationella utskottet

- Introveckan gick bra och utisarna har fått en bra gemenskap sinsemellan.

- Utisarna ska delta i onsdagens guliskaraoke.

- En IU-middag ordnas lördagen den 10.9.

Gulnäbbsutskottet

- Introveckan gick bra och samarbetet med tutorerna har löpt smidigt.

- Denna veckas gulisprogram: Guliskaraoke 7.9, Barcrawl med SHS, Thorax och Codex

8.9 och Gulissits 9.9.

Kommunikationsutskottet

- En Whatsapp-grupp med alla KU-funktionärer ska skapas.

- Inget datum är ännu fastslaget för höstens första redaktionsmöte. Hedström ska vara i

kontakt med Beijar och Törnroos om saken.

- StudOrg har fått nya följare på samtliga sociala medier.

427§ Post

- Codexpressen.

- HYY: uppdatering om hissrenoveringen i Nya Studenthuset.

- Intresseanmälan för att bli studeranderepresentant på Högskoledagarna.

428§ Övriga ärenden
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- Soc&koms nämnd för samhällskontakter önskade att styrelsen skulle hålla i en

paneldiskussion på Soc&kom-dagen. Temat för i år är solidaritet i kriser. Evenemanget

hålls någon gång i november.

- Dörren till StudOrg-rummet var låst under fredagskvällen. Taipale ska prata med

vaktmästaren och framföra en önskan om att hålla dörren öppen hela tiden.

- Mickos påminde om att USF har 20+2-årsjubileum den 19.11. Det önskas att hela

StudOrgs styrelse är på plats.

- Treenigheten har en gemensam kräftskiva den 26.9.

429§ Infobrev

- Save the date: inledande sitsen!

- Studdeturerna är tillbaka

- PU goes lunch (PUnch)

- Måsgalan

430§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 12.9 klockan 17.00 i StudOrg-rummet, sal 250 på Snellmansgatan

12. Hämäläinen hämtar mötesmaten.

431§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.21 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Taipale Mötessekreterare Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Sederholm Protokolljusterare Slöör
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