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Some-hjälpredor sökes!
Datum för utskottsmöten

Glad tisdag på er! Veckans infobrev kommer lastat med massvis av spännande ny
information. Häll upp en kopp kaffe, luta dig tillbaka i soffan och njut av läsningen <3

1. Inledande sits 4.2

“I detta dagliga mörker man börjar
sakna fest
Att få med kompisar sitsa skulle sitta
världsbäst
Så dags att rota fram finkläder och
rösten göra varm
För att vi på inledande sits ska lyfta
dokandets charm …”

Har du saknat att få sätta på dig finskjortan, fylla snapsglaset till bredden och sjunga med i
snapsvisor? Då har du hittat rätt!
I år ordnas den inledande sitsen på distans via Zoom fredagen den 4.2. Coccarna börjar 18.30
och själva sitsen går av stapeln klockan 19.00. Ni kan framföra önskemål om virtuellt
bordssällskap i anmälan och även meddela ifall ni är flera personer som sitsar i samma
utrymme. Anmälan öppnar vid ett senare tillfälle och kommer att publiceras i evenemanget
på Facebook!
Wolta hem lite mat, plocka fram sångboken och så ses vi på sits!

VAD? StudOrgs inledande sits
NÄR? 4.2, coccarna börjar kl. 18.30 och sitsen 19.00
VAR? Zoom
HUR? Gratis
VARFÖR? Nytt år, nya sitser!
DRESSCODE: Valfri klädsel

Om du har några frågor kan du vända dig till:

Sitsvärd Heddi Lindberg
heddi.lindberg@helsinki.fi
+358 45 270 9005

Klubbmästare Oskar Hämäläinen
oskar.hamalainen@helsinki.fi
+358 40 542 5151

2. Frågor till rektorskaffet
Styrelsen träffar högskolans ledning den 1.2 för det traditionella rektorskaffet, där vi
diskuterar och tar upp frågor som våra medlemmar har skickat in. Har du någonting du
funderar på, t.ex. varför något görs på ett visst sätt eller kanske någon kritik eller
förbättringsförslag du vill få framförd? Här har du din chans!
Skicka in dina frågor via blanketten nedan senast onsdagen 26.1! Svaren och en
sammanfattning av alla frågor skickas ut till alla medlemmar efter rektorskaffet.
Att lämna in en fråga är fullständigt anonymt.

Länk till frågeformuläret:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmuK_pboFZ4CYPsDujeuSobHN27RtTl4EoN
aK0qRIFB_dxJA/viewform

3. Some-hjälpredor sökes!

Är du intresserad av att skapa content till Instagram? Har du ett gott öga för estetik eller bra
idéer för kreativt innehåll till webben? Eller är du helt enkelt en hejare på att laga roliga
TikToks? Då ska du titta hit!
Nu söker nämligen StudOrgs sekreterare/informatör nya funktionärer till
Kommunikationsutskottet (KU), som ska fungera som ett slags hjälpredor och vara med och
utveckla StudOrgs sociala plattformar.

Arbetsuppgifterna kan variera och du kan själv välja vilka av följande uppgifter som skulle
passa just dig:
● Filma och skapa TikToks till
StudOrgs TikTok-kanal
● Ta foton på evenemang
● Skapa roligt innehåll till
Instagram story
● Uppdatera meme-arkivet
● Hjälpa till med hemsidans
layout
● Bolla idéer för tävlingar och
utveckla
marknadsföringsstrategier

Låter detta ens en gnutta intressant ska du inte tveka att ta kontakt via t.ex WhatsApp, e-post
eller Instagram DM!

Anna Hedström
StudOrgs sekreterare, informatör & ordförande för Komunikationsutskottet
E-post: anna.hedstrom00@gmail.com

Telefonnummer: +358 44 278 2492
Instagram: @annahedstrm

4. Datum för utskottsmöten

Här kommer ännu en påminnelse om datum samt tidpunkt för utskottsmötena:
-

Tutor Q&A 25.1 kl. 16
Festutskottets möte 26.1 kl. 17
Studie- och arbetslivsutskottets möte 27.1 kl. 17
Soc&kompostens redaktionsmöte 31.1 kl. 19
Årsfestkommitténs möte 1.2 kl. 17
Internationella utskottets möte 3.2 kl. 17

Om du har minsta intresse att vara med och påverka ska du definitivt hänga med!
Zoomlänkar till mötena hittar du på Facebook.

Ha en fin vecka!
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