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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (8/2022) måndagen den 28 februari 2022 klockan

14.00 på Nypolen, Mannerheimvägen 5A.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Heddi Lindberg, anlände kl. 14.04 under 160§

Ida Slöör, avlägsnade sig kl. 14.56 under 173§

Karen Lindholm

Evelina Niskanen

Lucas Hasselblatt

157§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 14.03 av ordförande Taipale.

158§      Stadgeenlighet och beslutförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

159§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

160§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Ida Slöör och Milla Mäntylä.

161§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

162§      Fiilisrunda
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Kalevaladagen till ära fick de närvarande beskriva sig själv med hjälp av en karaktär ur

Kalevala.

163§ Anmälningsärenden

- 23.2 SNÄF:s vårmöte, 1 deltagare

- 23.2 Årsfestkommitténs sponssökningsmöte, 9 deltagare

- 23.2 Festutskottets möte, 10 deltagare

- 25.2 Pulkabygge, 8 deltagare

- 25.2 Thorax maskeradsits, 15 deltagare

- 28.2 Presidiets möte, 5 deltagare

164§ Ekonomi

Stipendieansökningarna fortskrider. Tahlo-ansökan är gjord och skattmästare Tiila har skickat

in en understödsansökan för spexet till Nygréns stiftelse. Collegetröjorna är ännu i

utdelningsfas. Tiila påminde styrelsemedlemmarna om att skicka kvitton per e-post. Tre

Smeders stipendieansökan öppnar imorgon. Ekonomin är fortsatt stabil.

165§ Ändringar i bokslutet 2021

De ändringar styrelsen godkände under det senaste mötet har ännu inte gått igenom. Orsaken

är ett bokföringsfel som skett under tidigare år. Hasselblatt meddelade att saken nu är utredd

och under kontroll. Styrelsen godkände de föreslagna  ändringarna i bokslutet 2021.

166§ Vårens möteskalendarium

Styrelsen sammanträder under våren på måndagar klockan 16.00 på Nypolen,

Mannerheimvägen 5A. Detta gäller från och med 14.3.

167§ Styrelseskjortor

Sederholm uppmanade styrelsemedlemmarna att fundera på texten till styrelseskjortorna inför

nästa veckas möte. Skjortorna ska beställas under mars månad. Styrelsen beslutade enhälligt

om att skjortorna ska vara mörkgröna i år.

168§ Fastlagstisdagen 1.3

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.

Laskiaisriehan går av stapeln imorgon (1.3) klockan 12.00. Slöör har gjort en uppgiftslista till

styrelsen. Hon påminde att alla styrelsemedlemmar ska befinna sig klockan 8.00 i

StudOrgrummet imorgon. Pulkan är ännu under konstruktion och kakao ska lagas i termosar.

11-tiden blir det avfärd till backen. Hedström och Tiila fotar under evenemanget.

169§ Skåttissitsen 4.3

Skåttissitsen är under fortsatt planeringsarbete. Köksteamet är klart och Lindberg ska göra ett

besök till tukkun under torsdagen. Sittordningen är i princip färdig men bör ännu filas på.

Även budgeten är klar. Hedström ska fixa fotograf. Efterfestens “nakkilista” ser ännu lite tom

ut och Lindberg ska påminna funktionärerna att fylla i den. Det diskuterades om hur man ska

reglera den öppna efterfesten samt huruvida sitserna borde börja en timme tidigare i

fortsättningen.

170§ Vårmötet

Ett nytt datum för vårmötet har fastställts: 14.3 kl. 18. Taipale ska lägga ut

Facebookevenemanget idag. Förhoppningsvis kan mötet äga rum i skolan.

171§ Stegmätaren

Stegmätaren tar slut idag. Taipale påminde alla om att skicka in sina steg innan morgondagen.

Prisutdelningen sker den 10.3 på Nylands Nation. Mer information kommer senare.

172§ Utskottsteser

Festutskottet

- Skåttissitsen går av stapeln på fredag.

- Vårsitsen är i ett tidigt planeringsskede. Sitsen äger rum den 25.3 och kommer att ha

temat “bokstav”, dvs. att alla deltagare ska klä sig till något som börjar på samma

bokstav som deras namn. Ett halarmärke inför evenemanget är under arbete.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen ska börja planera arbetslivsseminariet. Något datum för seminariet har ännu

inte fastställts.
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- YKA-samarbetskontraktet har gått igenom. StudOrg har beviljats 700€ från

organisationen.

Gulnäbbsutskottet

- Sederholm har skickat in ett förslag på de tutorkandidater som ska intervjuas till

högskolan. Intervjuerna kommer att gå av stapeln under vecka 10.

- Tutorerna väljs under vecka 12.

- Tutorutbildningen sätter igång i april.

Årsfestkommittén

- Bank har bokats som lokal till årsfesten.

- Lokal inför nästa års jubileum bör bokas redan nu.

- Sponssökningen inför årsfesten är påbörjad.

Internationella utskottet

- IU-middagens datum bestäms denna vecka.

- Mäntylä samarbetar med Gulnäbbsutskottet inför tutorintervjuerna.

Programutskottet

- Slöör har full fokus på Laskiaisriehan imorgon. Pulkabygget har gått bra.

- En StudOrg-blodgivning ska äga rum i mars.

- Masterchef StudOrg har flyttats till slutet av mars.

- En syfiilis inför Pampas nationaldag ska ordnas.

Kommunikationsutskottet

- De extraordinära funktionärsposterna på Instagram story fortsätter. Idag har

jämlikhetsansvariga Lina Frostdahl presenterat sig.

- I mars ska det ordnas en halarmärkestävling på Instagram. Tanken är att engagera

StudOrgs medlemmar ocht dela ut det vinnande halarmärket på vappencoccarna den

30.4. Mer konkret planering av tävlingen ska ske i ett senare skede.

- Ingen fotograf har ännu rekryterats till Skåttissitsen. Detta bör åtgärdas så fort som

möjligt.
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172§ Post

- Inbjudan till Nylands Nations 379-årsfest den 9.4.

- Inbjudan till Spektrums 89:e årsfest den 26.3. StudOrg har fått en representationsplats

på festligheterna. Ingen representationsplats bestämdes ännu under mötet.

- Inbjudan till Didactas XLVII årsfest den 26.3.

173§ Övriga ärenden

- Slöör har fått ett meddelande från Yle Huvudstadsregionen. De framför en önskan om

att få intervjua StudOrgare under Laskiaisriehan imorgon.

- Tiila uppmanade de närvarande att hålla ögonen öppna efter dansare till spexet.

174§ Infobrev

- Laskiaisriehan

- Skåttissitsens efterfest

- StudOrg idrottar

- Vårmöte

175§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 7.3 klockan 17.00 på Nypolen. Lindholm hämtar mötesmaten.

176§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 14.58 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Ida Slöör                                Protokolljusterare Milla Mäntylä
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