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

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (36/2022)

måndagen den 5 december 2022 klockan 17.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Charlotta Sederholm

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Ida Slöör

Milla Mäntylä

Heddi Lindberg

Oskar Hämäläinen

Evelina Niskanen

Karen Lindholm

Francesca Öström

Robert Lindlöf

Anna Louhisto

Alva Lindfors

Emilia Hanhirova

Emma Gustafsson

Janina Wegelius

665§      Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.01 av vice ordförande Sederholm.

666§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

667§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Francesca Öström, Robert Lindlöf, Anna Louhisto, Alva Lindfors, Emilia Hanhirova, Emma

Gustafsson och Janina Wegelius beviljades närvaro- och yttranderätt.

668§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Mäntylä och Hämäläinen.
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669§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

670§      Fiilisrunda

De närvarande fick beskriva sitt humör med hjälp av julmat.

671§ Anmälningsärenden

- 29.11 Höstmöte, 96 deltagare

- 29.11 Toppglögg, 8 deltagare

- 30.11 StudOrg idrottar, 8 deltagare

- 30.11 SNÄfs extra föreningsmöte, 1 deltagare

- 3.12 Politicus årsfest, 2 deltagare

- 5.12 Blodgivning, 3 deltagare

- 5.12 Julfestens planeringsmöte, 8 deltagare

672§ Ekonomi

Såväl collegetröjorna som styrelsetröjorna har kommit. Styrelsemedlemmar borde ha fått

betalningsinformation skickat åt sig per mejl. Tiila har sökt understöd från Kulturfonden. Alla

stipendiater från årsfesten har fått sina stipendiepengar. Halarräkningen bör betalas så fort

som möjligt. Tapahtumatalo Bank har skickat en betalningspåminnelse, trots att räkningen är

betald. Tiila ska reda ut detta. Julfestens budget ska fastställas tillsammans med nya styrelsen.

673§ KupKom och vårens datum

Alla utskottsordföranden har fyllt i sina datum i KupKoms kalender. Hämäläinen ska kontakta

KupKom och fastställa ett mötesdatum.

674§ Utdelning av collegetröjor

Collegetröjorna har kommit. Betalningsinformation har skickats till alla som har beställt.

Tröjan kostar 30€ och ska betalas med cash. Collegetröjorna kan hämtas från

StudOrg-rummet hela veckan.
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675§ Testamenten

Samtliga styrelsemedlemmar ska börja skriva sina testamenten och ha dem klara senast till

styrelseskiftet. Alla ska även boka in en träff med sina efterträdare för att gå igenom

testamentet.

676§ Datum för extra föreningsmöte

Ett extra föreningsmöte bör orkestreras för att välja studie- och arbetslivsutskottets ordförande

samt funktionärer till alla utskott. Det beslutades att det extra föreningsmötet ordnas den

15.12 klockan 16.

677§ Studenternas fackeltåg 6.12

StudOrg deltar i studenternas fackeltåg under morgondagens självständighetsdag. Det ordnas

glöggmys utanför skolan med start klockan 15. Efter det bär det av till Sandudds

begravningsplats, varifrån fackeltåget startar klockan 17. Titus Wahlgren kommer att agera

fanbärare, Taipale och Slöör marskalkar. Sederholm ansvarar för fotograferandet.

678§ EU-arbetslivskvällen 8.12

EU-arbetslivskvällen med Politicus går av stapeln torsdagen den 8.12 på centrumbiblioteket

Ode. Allt är undert kontroll inför evenemanget.

679§ Julfesten 17.12

StudOrgs julfest går av stapeln lördagen den 17.12 på Villa Junghans. Anmälan är fylld och

en reservlista har skapats. Slöör ska skicka ut bekräftelsemejl till deltagarna inom kort. Nya

styrelsen har haft ett planeringsmöte och har en färdigställd meny. Nya och gamla styrelsen

ska hålla program under sitsen. Alla ska vara ute ur lokalen senast 00.30, varefter efterfesten

fortsätter på egna håll i Helsingfors.

680§ Utskottsteser

Årsfestkommittén

- Inget att rapportera.
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Internationella utskottet

- På onsdag ordnas det skridskoåkning.

- IU har julglögg fredagen den 16.12.

Programutskottet

- Filmkvällen, som var planerad att äga rum den 14.12, krockar tyvärr med

Treenighetens julfest. Slöör ska utreda ett nytt datum för evenemanget.

- Foton från dagens blodgivning ska postas på Instagram.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Allt är på det klara inför torsdagens EU-arbetslivskväll med Politicus.

- Niskanen har nu fått alla studentrepresentanters kontaktuppgifter och ska skapa en

WhatsApp-grupp.

- Niskanen ska skicka länken till praktikarkivet till Hedström, så att den kan publiceras

på hemsidan.

- SYY har sitt årsmöte den 13.12. Den nya studie- och arbetslivsansvariga borde ställa

upp i SYY:s styrelse, men det extraordinära föreningsmötet där posten väljs hålls först

den 15.12. Saken bör utredas.

Gulnäbbsutskottet

- 16 gulisar har inte ännu hämtat sina halare. Sederholm ska kontakta dessa personligen.

- GU håller på att välja årets gulis, som ska utlysas på julfesten den 17.12.

Festutskottet

- Lindberg ska gå igenom de som inte betalat TF <3 StudOrg-sitsen tillsammans med

TF:s klubbhövding.

- Hämäläinen ska städa i utskottets skåp innan julfesten.

Kommunikationsutskottet

- Deadline för att skicka in Soc&komposten-texter är imorgon. Hedström påminde

samtliga styrelsemedlemmar om att fylla i dokumentet för styrelsens text.

- Julkalendern är igång i form av memes på Instagram story.
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- Soc&kompostens utgivningsglögg äger rum den 13.12 klockan 17 i StudOrg-rummet.

681§ Post

- Inbjudan till extraordinärt SNÄf-möte

- Inbjudan till Svensk Ungdoms julfest den 9.12

- HYY järjestötiedote 13/2022

- Päätoimittajien ja yleisöjen näkemyksiä koronauutisoinnista 12.12

682§ Övriga ärenden

- Taipale ska laga en Doodle med förslag på datum för styrelseskiftet. Skiftet ska hållas

senast i början av januari.

- Treenighetens julfest äger rum den 14.12. Styrelsen uppmuntras att delta.

- Ansökan till StudOrgs delegation har kommit. Delegationen söker fem nya

medlemmar.

- SNÄFs höstmöte går av stapeln den 8.12 kl. 16.30.

- Styrelsen ordnar en intern “kämppäcrawl” inann julfesten den 17.12.

- SNÄf ska ordna en valdebatt inför vårens riksdagsval. Debatten ordnas på Soc&kom

och StudOrg har fått en förfrågan om att hjälpa till under evenemanget. Efter

diskussion beslutade man att bordlägga ärendet till nästa års styrelse.

683§ Infobrev

- StudOrgs julkalender

- Självständighetsdagen

- EU-arbetslivskväll

- StudOrg idrottar – basket

- Soc&kompostens utgivningsglögg

- Extra föreningsmöte

684§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 12.12 kl. 16.00 i StudOrg-rummet, sal 250 på Snellmansgatan 12.

Sederholm hämtar mötesmaten.
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685§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.03 av vice ordförande Sederholm.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Milla Mäntylä Protokolljusterare Oskar Hämäläinen
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