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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (12/2022) måndagen den 28 mars 2022 klockan

16.00 på Nypolen, Mannerheimvägen 5A.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Ida Slöör

Karen Lindholm

Evelina Niskanen

Viola Mickos, anlände klockan 16.45 under 250§

Alexander Beijar

236§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 16.03 av ordförande Taipale.

237§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

238§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

239§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Ida Slöör och Milla Mäntylä.

240§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med följande ändring: Ändring av utskottens

händelsekalendrar lades till som 249§.
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241§      Fiilisrunda

De närvarande fick redogöra för vilken Unicafélunch de kände sig som idag.

242§ Anmälningsärenden

- 21.3 Spexövning, 10 deltagare

- 21.3 Nypolens styrelsemiddag, 20 deltagare

- 22.3 SYY-Helsinkis möte, 1 deltagare

- 22.3 Tutormöte med GU & IU, 17 deltagare

- 22.3 Guliskompostenmöte, 4 deltagare

- 23.3 StudOrg idrottar, 8 deltagare

- 23.3 Styrelseträff med Codex, 5 deltagare

- 23.3 IU middag, 4 deltagare

- 25.3 Vårsitsen, 58 deltagare

- 25.3 Vårsitsens efterfest, 68 deltagare

- 26.3 Spexets dansplaneringsmöte, 2 deltagare

- 26.3 Didactas årsfest, 2 deltagare

- 26.3 Intern styrelsemiddag, 7 deltagare

- 27.3 Spexövning, 12 deltagare

243§ Ekonomi

Inkomsterna från Vårsitsen har ännu inte räknats ut men ska rapporteras senast på nästa

veckas möte. Skattmästare Tiila ska under veckan kontrollera den senaste månadens

understöds- och stiftelseansökningar, samt påbörja projektet med att betala ut alla kvitton som

kommit in. Spexet har beviljats 1000€ i stipendiepengar från Nylands Nation. Tiila påminde

styrelsemedlemmarna om att skicka in sina kvitton.

244§ Feedback på Vårsitsen 25.3

En feedbackblankett skickades ut efter Vårsitsen. Överlag var responsen bra; maten

uppskattades och portionerna var tillräckligt stora. En del kritik framfördes mot

musiksystemet i Nypolens lilla sal. Styrelsen ska utreda saken inför nästa sits. Styrelsen var

överens om att det var mysigt med en lite mindre tillställning samt att det fungerade bra med

lekar och program under sitsen. Avecsystemet fungerade i sin helhet och uppskattades från

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


S T   U   D O R   G
StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.

många håll. Köks- och serveringsteamet framförde en önskan om att styrelsemedlemmarna

skulle hjälpa till bättre med städning i framtiden.

245§ Ändringar i styrelsens möteskalendarium

Eftersom spexet övar på Nypolen på måndagar nu i april föreslog Taipale att styrelsen skulle

sammanträda i StudOrg-rummet på skolan istället. Styrelsen beslutade enhälligt att

måndagsmötena tills vidare äger rum i StudOrg-rummet. Taipale lyfte fram frågan om mötet

ska äga rum som normalt under påskmåndagen den 18.4. Styrelsen beslutade att hålla ett

styrelsemöte den 18.4, men med start klockan 19 istället för klockan 16. Nästa veckas måndag

(4.4) ordnar HUS jämlikhetsutbildning i Otnäs klockan 17, så mötet hålls undantagsvis

klockan 15.30.

246§ Inrättande av nya verksamhetskommittéer

Taipale föreslog att föreningen ska inrätta två verksamhetskommittéer inför nästa år: en

jubileumskommitté inför 80-årsjubiléet samt en Vasakommitté som skulle arbeta med

bevakningen av Vasastuderandenas intressen. Kommittéerna ska sammanställas så snart som

möjligt. Styrelsen godkände enhälligt detta beslut.

247§ Justus rf:s brev till HUS

Justus rf har skickat ett brev till HUS. Även StudOrg har fått tillgång till detta brev, som lyfter

fram dilemmat kring att HUS inte finns i Vasa. Detta fungerar inte på något plan, och speciellt

inte på svenska. Detta innebär att Vasastuderandena inte får de resurser de behöver och själva

är tvungna att sköta sin intressebevakning. Taipale föreslog att StudOrg skulle understöda

Justus rf i deras strävan att få sköta intressebevakning för HUS medlemmar i Vasa. Styrelsen

godkände enhälligt att föreningen ska stödja Justus rf.

248§ Tradbörs

StudOrg har fått fem platser till Tradbörs, som äger rum den 20.4. Lindholm, Mäntylä,

Hedström, Tiila och Taipale fick platserna efter omröstning.

249§ Ändringar i utskottens händelsekalendrar

Utskottsordförandena presenterade ändringar i utskottens händelsekalendrar.
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250§ Utskottsteser

Programutskottet

- Idag är det vin- och ostkväll på Nypolen.

Årsfestkommittén

- Talentia har beviljat 150€ spons till årsfesten.

- Lindholm och Larsson har varit i kontakt med Finlandiahuset gällande bokning av

utrymmet inför nästa års jubileum och väntar ännu på svar.

Internationella utskottet

- IU-middagen gick av stapeln förra veckan.

- Mäntylä har bestämt kryssningsdatumet och beslutat att utbytesstudenterna får ta med

sig vänner.

Gulnäbbsutskottet

- En första tutorträff ägde rum förra veckan.

- Tutor- och styrelseskjortorna är beställda.

- ÅFK, FU och styrelsen ska skriva texter till Guliskomposten. Ett skilt möte om detta

ska hållas inom kort.

Festutskottet

- Vårsitsen var lyckad.

- Idag öppnade anmälan till SF-sitsen. StudOrgs kvot fylldes snabbt och en reservlista

har även publicerats.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen ska delta i Soc&koms vänners möte under onsdagen. Under mötet ska hon

försöka värva alumner till arbetslivsseminariet.

Kommunikationsutskottet
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- Årets första nummer av Soc&komposten kommer ut imorgon (tisdag) och

utgivningskaffet sker i StudOrg-rummet klockan 14.30.

- Det har enbart kommit in tre bidrag till halarmärkestävlingen. Hedström funderar om

man borde förlänga tävlingen samt marknadsföra den ytterligare.

251§ Post

- Inbjudan till HUS utbildning om evenemangssäkerhet och jämlikhet.

- Ny anmälan till SHS årsfest den 19.5. StudOrg har erbjudits två platser på

festligheterna. Slöör och Sederholm ska representera.

- Påminnelse om anmälan till Kannunvalajats årsfest. Taipale och Niskanen ska anmäla

sig under veckan.

252§ Övriga ärenden

- Styrelsens sommarträff är under utredning. Träffens datum samt plats är ännu oklara.

Styrelsen uppmanas att inför nästa möte utreda ifall de kommer att ha tillgång till en

sommarstuga under sommaren.

- Taipale påminde styrelsemedlemmarna om att SF-klubben kommer på besök den 8.4

och att det är häng i StudOrg-rummet innan sitsen.

- Taipale påminde om att ett gemensamt styrelsehäng med Thorax äger rum den 11.4.

- Ylonz-biljettsläppet går av stapeln imorgon klockan 10. Eftersom Taipale är sjuk

ansvarar Hämäläinen över släppet.

253§ Infobrev

- Anmälan till SF-sitsen

- Halarsits på Casa

- Vin- och ostkväll på Nypolen

- Ylonz biljettsläpp

- Soc&kompostens utgivningskaffe

- StudOrg idrottar – badminton

254§ Nästa möte
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Nästa möte äger rum den 4.4 klockan 15.30 i StudOrg-rummet, Snellmansgatan 12. Niskanen

hämtar mötesmaten.

255§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 17.04 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Ida Slöör Protokolljusterare Milla Mäntylä
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