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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (22/2022) måndagen den 29 augusti 2022 klockan

10.30 i sal 250 på Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Heddi Lindberg

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Evelina Niskanen

Nathalie Koskinen

Alexander Beijar

390§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 10.39 av ordförande Taipale.

391§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

392§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Nathalie Koskinen beviljades närvaro- och yttranderätt.

393§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Hämäläinen och Mäntylä.

394§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

395§      Fiilisrunda

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen med hjälp av en maträtt från Unicafé.
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396§ Anmälningsärenden

- 25.8 IU planeringsmöte, 4 deltagare

397§ Ekonomi

Snacksen och tillbehören från sommarträffen har betalats tillbaka till Slöör. Räkningen från

gulishalarmärkena är betald. Föreningen har fått en till halarspons på 300€ från Natur och

miljö. Taipale besökte Nylands Nation på torsdag och skrev under avtal för de kommande

sitserna. Sammanlagt kommer hyra och pant bli cirka 500€ för både gulissitsen och inledande

sitsen. Tiila ska betala räkningen innan gulissitsen. Tiila fått räkningen för Vasatutorernas

tutorskjortor.

398§ Introveckans program

Allting är under kontroll inför introveckan. Tutorerna har fortsättningsvis en bra

sammanhållning sinsemellan och är taggade och redo att möta de nya gulisarna. Det har

utlovats lite ostadigt väder inför veckan, men humöret är trots det på topp. Så här ser

introveckans program ut:

Måndag

- Inskription på Soc&kom

- After school i Kajsaniemiparken

- Thirsty Scholar

Tisdag

- Strandhäng på Sandudds badstrand

- Mr. Don

Onsdag

- Gulisolympiad i Kajsaniemiparken

- Efterfest på Heidi’s Bier Bar

Torsdag

- Utskottstorg och föreningars presentationer på Soc&kom
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- Rundvandring

- Halarpicknick

Fredag

- Gulisfest med sjörövartema på Tjärholmen

399§ Gulissits

Gulissitsen går av stapeln fredagen den 9.9. på Nylands Nation. Lokalbokningen är bekräftad

och hyreskontraktet fixat.. Gulissitschefer Rehn och Nyqvist har allt under kontroll.

Sammanlagt kommer sitsen rymma ungefär 75 deltgare. Klädkoden kommer att vara cocktail

samt en detalj som börjar på första bokstaven i ens namn. Gulissitscheferna sköter det mesta

av planeringen, maten och serveringen. Tutorerna sköter de flesta övriga uppgifter. Sångledare

är Anna Louhisto och Jenna Liljelund. Styrelsen hjälper till där det behövs. Lyran uppträder

under sitsen klockan 21. Nyktra ansvarspersoner har fixats.

400§ Gulisintagning

Gulisintagningen går av stapeln tisdagen den 13.9. Temat är tidsresa. Varje punkt ska

representera en viss tidsperiod- eller era, och gulisarna ska klä ut sig enligt temat “om 1000

år”, med fri tolkning. Gulisintagningschefer Aulanko och Cederberg har skickat ut

information till alla punkthållare. Styrelsens punkt kommer att vara på Tjärholmen. Det är

ännu oklart vilket program och vilken tidsera styrelsen väljer.

402§ Utskottsteser

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen och Beijar har kommit överens om ett gemensamt EU-evenemang med

StudOrg och Politicus. Det fastställda datumet är 23.11.

Programutskottet

- Nypolen kan börja användas kvällstid igen. Detta innebär att PU kan ha

programkvällar.
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Årsfestkommittén

- Facebookevenemanget inför årsfesten är fixat. Inbjudan för inbjudna gäster och

vänföreningar har gjorts.

Gulnäbbsutskottet

- Introveckan börjar idag.

- Alla gulisevenemang är planerade och på det klara.

- Gulismamina har haft ett möte med alla evenemangschefer.

Internationella utskottet

- Allt är på det klara inför introveckan och september.

Festutskottet

- Lindberg har kontaktat Teknologföreningens klubbhövding om att hålla TF-sitsen på

TF.

- Datum för höstens första FU-möte ska fastställas så fort som möjligt.

- Taipale ska ta reda på om baklängessitsen kunde hållas på Nypolen.

Kommunikationsutskottet

- Varken Beijar eller Törnroos kan delta i torsdagens Gulistorg. Hedström fixar KU:s

punkt själv.

- Datumet för höstens första redaktionsmöte ska fastställas snart.

- Under introveckan ska mycket some-material tas. Hedström påminde samtliga

styrelsemedlemmar om att ta bilder och videon. Gruppbilder ska tas på alla

gulisgrupper.

403§ Post

- Medborgarbladet

- Nya Studenthuset öppnar igen 5.9 kvällstid

- KY-speksi

404§ Övriga ärenden
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- Taipale blev bjuden på ett möte med Thorax ordförande. Mötet går av stapeln nästa

vecka och ska behandla framtida samarbeten mellan StudOrg och Thorax.

- Alla styrelsemedlemmar ska boka utvecklingssamtal med Taipale inför hösten.

- Delegationen hälsade lycka till med introveckan och påminde styrelsemedlemmarna

om var och ens ansvar. Storasyskonen kommer även vara i kontakt inom kort.

- Studdeturerna ska återupptas från och med nästa vecka.

405§ Infobrev

- Save the date: Inledande sitsen

- Studdeturer

- Måsgalan

406§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 5.9 klockan 17.00 i StudOrg-rummet. Hämäläinen hämtar

mötesmaten.

407§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 11.37 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Hämäläinen Protokolljusterare Mäntylä
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