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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (18/2022) måndagen den 9 maj 2022 klockan 16.00

på Nypolen, Mannerheimvägen 5A.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Ida Slöör, anlände kl. 16.07 under 350§

Karen Lindholm

Evelina Niskanen, anlände kl. 16.10 under 352§

Viola Mickos, anlände kl. 16.38  under 357§

Mathilda Lindblom

347§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 16.06 av ordförande Taipale.

348§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

349§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

350§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lindholm och Sederholm.

351§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

352§      Fiilisrunda

De närvarande fick berätta om sina bästa Eurovisionsminnen.



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

353§ Anmälningsärenden

- 2.5 Promotionsmarkskalksutbildning, 2 deltagare

- 4.5 Arbetslivsseminarie, 4 deltagare

- 4.5 Spexföreställning, 121 deltagare

- 5.5 IU planeringsmöte, 2 deltagare

- 6.5 Spexföreställning, 71 deltagare

- 7.5 Spexföreställning, 147 deltagare

354§ Ekonomi

Skattmästare Tiila var inte närvarande under mötet. Intäkterna för den andra och tredje

spexföreställningen är uträknade. De gav goda intäkter. Lördagens föreställning är inte ännu

uträknad. Aktiaärendet ligger fortfarande på is.

355§ Grillfest med treenigheten

Den traditionella grillfesten med delegationen och USF ordnas den 19.5 på Soc&koms

innergård. Om utomhusmöblerna inte är på plats vid tidpunkten bör andra alternativ ses över.

356§ Storsitsen

Storsitsen går av stapeln på Salutorget den 28.5. Taipale ska lägga ut evenemanget på

Facebook idag. Anmälan till sitsen öppnar inkommande fredag klockan 12. StudOrg har en

kvot på 52 platser. Evenemanget kommer att kosta 13€ per deltagare.

357§ Utskottsteser

Studie- och arbetslivsutskottet

- Arbetslivsseminariet var lyckat men lockade ganska få deltagare då det inträffade

samtidigt som en spexföreställning. Det fungerade bra att alumnerna inte var särskilt

ämnesspecifika.

- Niskanen fortsätter att delta i olika planeringsmöten inför VTM-mässan.

- Det har blivit dags för StudOrg att rösta fram årets föreläsare. Niskanen ska publicera

ett formulär på Facebook, där medlemmarna kan nominera en kandidat.
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Programutskottet

- Hundträffen äger rum måndagen den 16.5 klockan 18. Slöör ska lägga ut evenemanget

på Facebook idag.

- En specialversion av StudOrg idrottar ordnas onsdagen den 18.5. Evenemanget ska

hållas på Majstranden.

Internationella utskottet

- Mäntylä höll i ett planeringsmöte förra veckan, under vilket det beslutades att

farvälevenemanget för utisarna ska ske i form av en picknick. Utisutorerna ska närvara

och det ska bland annat ordnas utomhuslekar.

- Utismoj går av stapeln under det inkommande veckoslutet. En utbyteselev är påväg.

Gulnäbbsutskottet

- Guliskomposten är under arbete och kommer att ges ut i början av sommaren.

- Imorgon (10.5) är det tutorskifte i Pestparken i Helsingfors.

- Hittills har tutorerna samlat in 1 450€ i halarspons. Sederholm ser gärna att summan

går upp lite till så att halarna inte blir så dyra.

- Bussen till Gulismoj ska bokas under veckan. Eftersom bensinpriserna har gått upp

ganska mycket kommer bussarna bli aningen dyrare. Sederholm och Koskinen håller

på att utreda saken.

- Tutorfotograferingen gick av stapeln förra veckan. Imorgon tas bilder på de som inte

kunde delta. Tutorpresentationerna ska läggas ut på Instagram i samband med

inträdesproven i slutet av maj.

Årsfestkommittén

- Ottilia Främling har rekryterats till sillischef. Ett uppträdande har bokats till

årsfestsillisen.

- Sigrid Hult ska rita sillishalarmärket, som ska beställas under sommaren.

- Save the date-mejl för årsfesten ska skickas ut i slutet av denna vecka.

Festutskottet

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.

- Nu på onsdag ordnas picknicksitsen med TF, allt är under kontroll. Sångledarna har

möte idag.

Kommunikationsutskottet

- De nya halarmärkena har kommit och kan nu köpas från Studde varje vardag mellan

11 och 13.

- Bilder från spexet ska läggas ut på Instagram så fort som möjligt.

- Hedström filmade den sista spexföreställningen och ska börja sätta ihop materialet

ikväll.

- Tutorerna borde få synlighet både på Instagram och hemsidan innan sommarlovet.

Hedström och Sederholm ska hålla ett skilt möte om detta.

- Soc&komposten hade deadline igår.

358§ Post

- HUS: föreningsbulletinen

- Halarmärkesräkning från Promler

- Codexpressen

- HCAS inbjudan till gratis föreläsning om klimatförändringen

- HCAS inbjudan till gratis visning av Just Animals

359§ Övriga ärenden

- StudOrgs fana är i dåligt skick. Taipale och Mickos ska utreda om det går att reparera

den.

- Styrelsen diskuterade ifall man skulle skaffa styrelsetröjor vid sidan om

styrelseskjortorna. Styrelsemedlemmarna betalar tröjorna ur egen ficka.

- Ett internt styrelseprogram ska möjligtvis ordnas i Ekenäs under sommaren. Slöör och

Lindholm ska prata med sina föräldrar om boende. Datumet är fortfarande oklart.

- Datumet för styrelsens sommarträff är 30.7.

- Europaåret för ungdomar önskar att föreningen i något skede skulle göra reklam för

dem.

360§ Infobrev
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- De nya halarmärkena är här!

- Roddtävlingen 13.5

- Hundträff 16.5

- Special StudOrg idrottar 18.5

- Storsitsen 28.5

361§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 16.5 klockan 16.00 på Nypolen. Hämäläinen hämtar mötesmaten.

362§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 16.59 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Karen Lindholm Protokolljusterare Charlotta Sederholm
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