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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (21/2022) onsdagen den 24 augusti 2022 klockan

17.00 i sal 6005 i Kajsahuset på Fabiansgatan 30.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Heddi Lindberg

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Evelina Niskanen

Karen Lindholm

Viola Mickos

Anna Backström

399§     Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.14 av ordförande Taipale.

400§     Stadgeenlighet och beslutförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

401§     Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

402§     Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Niskanen och Lindberg.

403§     Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.
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404§     Styssefiilis

De närvarande fick berätta om något roligt som hänt under sommaren.

405§     Anmälningsärenden

- 24.5 Möte med skolans rektor, 1 deltagare

- 8.6 Rektorskaffe, 5 deltagare

- 9.6 Möte om Vasa, 3 deltagare

- 9.6 Möte med Mickos och Tiila, 3 deltagare

- 12.6 Sommarträff med tutorerna, 13 deltagare

- 14.6 SHS Pridemöte, 1 deltagare

- 15.6 Publik, 1 deltagare

- 28.6 Möte med Justus om StudOrg i Vasa, 2 deltagare

- 2.7 StudOrg goes pride, 30 deltagare

- 13.7 Möte med Vasa tutorerna, 3 deltagare

- 24.7 IU planeringsmöte, 4 deltagare

- 9.8 GU planeringsmöte om gulisfesten, 5 deltagare

- 11.8 GU planeringsmöte, 8 deltagare

- 15.8 GU planeringsmöte om gulisolympiaden, 4 deltagare

- 16.8 Tutorutbildning, 16 deltagare

- 20.8 StudOrgs sommarträff, 25 deltagare

- 22.8 Tutorutbildning med högskolan, 17 deltagare

- 22.8 GU planeringsmöte om gulisintagningen, 3 deltagare

- 23.8 VTM planeringsmöte, 1 deltagare

- 23.8 GU planeringsmöte, 4 deltagare

- 23.8 GU planeringsmöte om gulissitsen, 3 deltagare

406§     Ekonomi

Budgeten inför gulisevenemangen bör redas ut. Tiila önskade även att det skulle skapas en

lista på allt som behöver införskaffas inför dem. Handkassorna är inte ännu räknade. Årsfest-

och halarsponsen har betalats in på StudOrgs konto. Guliskomposten är betald. Sederholm ska

skicka räkningen för Vasatutorernas tutorskjortor till Tiila. Styrelsemedlemmarna ska betala
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styrelseskjortorna till Mäntylä. Tältet är äntligen köpt och var i bruk under sommarträffen.

Taipale ska skicka kvitto till USF för det.

407§     Feedback från sommarens evenemang

Styrelsen diskuterade sommarens evenemang. Pride var lyckat och drog till sig många

deltagare. Det var roligt att ordna evenemang med andra föreningar och det hela resulterade i

ett bra samarbete. Sommarträffen var också lyckad, tältet gjorde sin debut och det var kul med

open mic-program.

408§     Introveckans program

Måndag 29.8

- Inskription

- Afterschool i Kajsaniemiparken

- Thirsty Scholar

Tisdag 30.8

- Strandhäng på Sandudds badstrand

- Mr. Don

Onsdag 31.8

- Gulisolympiad i Kajsaniemiparken

- Efterfest på Heidi’s Bier Bar

Torsdag 1.9

- StudOrg presenterar sig för gulisarna

- Gulistorget

- Picknick, halarbeställning och rundvandring på campus

Fredag 2.9

- Gulisfest på Tjärholmen med sjörövartema

- Efterfest på Swengi
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Onsdag 7.9

- Guliskaraoke på Swengi

Fredag 9.9

- Gulissits på Nylands Nation

Tisdag 13.9

- Gulisintagning

409§ Situationen på Nya Studenthuset

HUS skickade ett mejl om situationen på Nya Studenthuset. Hissrenoveringen går framåt och

en del av lokalerna kan börja användas redan i början av september. I början kommer

lokalerna enbart vara i bruk kvällstid. StudOrg följer med situationen och bokar andra lokaler

för sina evenemang för säkerhets skull.

410§     Höstens övriga datum

- 15.9 Gulisgames

- 21.9 Gulis idrottar

- 23.9 Inledande sits på Nylands Nation

- 1–2.10 Gulismoj

- 17.10 Baklängessits

- 18.10 Halarmärkestorg

- 19.10 Syfiilis, pyssel och dansövning

- 20.10 Måsgalan

- 21.10 StudOrgs LXXIX årsfest

- 22.10 Årsfestsillis

411§     Fastställande av höstens möteskalendarium

Styrelsen beslutade att under hösten hålla möte på måndagar klockan 17.00 i

StudOrg-rummet, sal 250, Snellmansgatan 12. Måndagen den 29.8 hålls mötet undantagsvis

klockan 10.30 med anledning av introveckan.
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412§     Utskottstorget torsdagen 1.9

Under utskottstorget den 1.9 ska alla ämnesföreningar och nationer presentera sig på scen.

Därefter hålls ett “gulistorg” där de olika föreningarna och utskotten ska presentera sig för de

nya gulisarna. Varje utskott ska planera något eget till sin presentation.

413§ Vårens verksamhetsberättelser

Alla utskottsordföranden och styrelsemedlemmar ska gå igenom vårens verksamhet och

sammanställa en överblick på hur verksamheten har fortskridit. Deadline för vårens

verksamhetsberättelser är måndagen den 12.9 innan veckomötet.

414§     Utskottsteser

Gulnäbbsutskottet

- Introveckan sätter igång på måndag.

- Tutorerna är redo och har en bra sammanhållning sinsemellan.

- Gulismärkena har kommit.

- Sederholm och Koskinen har haft möten om höstens gulisevenemang med samtliga

ansvariga.

Internationella utskottet

- Introveckan sätter igång på måndag och de flesta utisarna har anlänt.

- IU håller ett planeringsmöte imorgon (torsdag 25.8).

- IU ordnar en utissits den 10.9 på Majstranden. Styrelsen får gärna delta i detta.

- Totalt har StudOrg 22 utisar under höstterminen.

Festutskottet

- FU:s verksamhet är inte igång ännu, men inledande sitsen är på kommande den 23.9.

- Lindberg ska kontakta Teknologföreningens klubbhövding angående TF-sitsens datum

och plats.

- Nya FU-funktionärer ska rekryteras under hösten.

- Vårsitsens halarmärken har inte ännu kommit – Hämäläinen ska utreda saken.

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.

- Styrelsen diskuterade kring att ordna en halarsits i november när gulisarna får sina

halare. Ingenting beslutades ännu om detta.

- Lokal för baklängessitsen bör bokas.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen väntar på svar från SNäf angående det stundande delegationsvalet.

- VTM-mässan är under fortsatt planeringsarbete.

- Niskanen ska skapa en Google forms för praktikarkiv, dit StudOrgare kan fylla i var de

gjort sin praktik. Formsen ska läggas ut på Facebook inom kort.

- Beijar föreslog att StudOrg och Politicus skulle ordna ett gemensamt evenemang om

karriärsmöjligheter inom EU. 23.11 vore ett eventuellt datum för detta.

Programutskottet

- Styrelsen diskuterade ett eventuellt jubileumsevenemang inför nästa år: Borgbacken

med andra svenskspråkiga föreningar?

Årsfestkommittén

- Malin Gustafsson är bokad som årsfesttalare.

- Sillismärkena har kommit på posten.

- Sponspengar har kommit in.

- Käärmenpesä är bokad som lokal både till efterfesten och sillisen.

- Måsgalan bör marknadsföras från och med nästa vecka. Förra årets vinnarbidrag ska

visas upp som inspiration. Det vore bra med något tema för Måsgalan detta år.

- Efter introveckan läggs årsfestens evenemang ut på Facebook.

- Det borde sökas mera sponsring inför årsfesten. Kommittén och styrelsen uppmanas

utreda om de har kontakter som kunde vara till nytta.

- Lindholm ska inom kort skicka ut inbjudan till vänföreningar och inbjudna gäster.

- Solenna Aktens plats och tidpunkt är tills vidare öppet. Lindholm ska reda ut om den

kunde hållas på Bank.

Kommunikationsutskottet

- Höstens första infobrev kommer ut på måndag.
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- Höstens första redaktionsmöte ska hållas i mitten av september. Tanken är att

Soc&komposten nummer tre ska komma ut i början av oktober, innan årsfestveckan.

- Hedström och resten av styrelsen ska se till att dokumentera introveckan så mycket

som möjligt.

- Hedström ska se till att blåsa liv i TikTok-kontot under de kommande veckorna.

415§ Post

- Inbjudan till Mittenjubileum 19.8

- Inbjudan till Codex LXXX-jubileumsårsfest. StudOrg har erbjudits två

representationsplatser till festligheterna, plus en för ordförande. Taipale, Lindberg och

Mäntylä representerar StudOrg.

- Inbjudan till Teknologföreningens spex Frankenstein, premiär 8.10

- Intresseanmälan till Aurarodden, biljettsläpp 8.9.

- Inbjudan till HanSe SF årsfest 21.10. StudOrg har erbjudits två platser till

festligheterna, men ingen från styrelsen kan representera då StudOrg har egen årsfest

samma dag. Hedström ska skicka mejl till HanSe.

416§ Övriga ärenden

- Det har uppstått en del problem med beställningen av styrelsetröjorna eftersom

företaget har krånglat. Taipale ska ta reda på om företaget som föreningen beställer

StudOrgs collegetröjor från vore ett alternativ.

- Backström framförde ärendet om att man från och med år 2023 måste samla in

studentnummer på alla medlemmar. Styrelsen beslutade ändå att inte ta detta i bruk

ännu detta år eftersom de rättsliga grunderna för denna uppmaning är ännu för stunden

oklara.

- Delegationen hälsade att de kommer att delta i en del gulisevenemang. Alla

styrelsemedlemmar borde även inom kort bli kontaktade av sina storasyskon.

- Så småningom ska rekryteringen av en ny kurator sättas igång.

- Backström påminde styrelsen om sitt ansvar inför gulishösten. Det är styrelsen som

representerar StudOrg och detta bör tänkas på under evenemang och på sociala medier.

Styrelsen fungerar även som förebilder som tutorerna. Det är viktigt att styrelsen syns

och visar aktivitet och engagemang.
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- De närvarande diskuterade kring beställandet av ny StudOrg-merch. Ett skilt

merch-möte ska eventuellt hållas under hösten.

- USF fyllde 20 år 2020, men till följd av coronapandemin flyttades alla

jubileumsevenemang till detta år. 19.11 går USF:s jubileumsfirande äntligen av stapeln

och Mickos önskade att samtliga styrelsemedlemmar deltar i detta.

417§ Infobrev

- Gå med i utskott!

- Läsårsanmälan deadline 31.8

- Hälsovårdsavgift för studerande deadline 30.9

- Skolans öppettider, info om StudOrg-rummet

418§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 29.8 klockan 10.30 i StudOrg-rummet. Hedström hämtar

mötesmaten.

419§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.26 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Niskanen Protokolljusterare Lindberg
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