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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (27/2022) måndagen den 3 oktober 2022 klockan

17.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Heddi Lindberg

Ida Slöör, avlägsnade sig klockan 18.29 under 505§

Evelina Niskanen

Oskar Hämäläinen, avlägsnade sig klockan 17.57 under 501§, återvände klockan 17.58 under

502§

Karen Lindholm

Julia Rehn

Ottilia Främling, avlägsnade sig klockan 17.53 under 501§

Mathias Kruse, avlägsnade sig klockan 17.53 under 501§

Anna Louhisto, avlägsnade sig klockan 17.53 under 501§

490§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.07 av ordförande Taipale.

491§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

492§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ottilia Främling, Mathias Kruse och Anna Louhisto beviljades närvaro- och yttranderätt.

493§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Sederholm och Hämäläinen.
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494§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

495§      Fiilisrunda

De närvarande fick beskriva sitt humör med hjälp av en drink.

496§ Anmälningsärenden

- 26.9 Treenighetens kräftskiva, 24 deltagare

- 27.9 Sillismöte, 14 deltagare

- 27.9 Planeringsmöte med ASK, 3 deltagare

- 27.9 GU budgetmöte, 2 deltagare

- 28.9 Rektorskaffe, 8 deltagare

- 28.9 Årsfest budgetmöte, 2 deltagare

- 28.9 GU-planeringsmöte med TF, 2 deltagare

- 28.9 Möte om Stadirundan, 1 deltagare

- 28.9 StudOrg idrottar, 14 deltagare

- 29.9 Highland games, 6 deltagare

- 29.9 Around the world-sits, 25 deltagare

- 30.9 Punch, 10 deltagare

- 1–2.10 Gulismoj, 58 deltagare

- 3.10 FU-möte med TF, 1 deltagare

497§ Ekonomi

Årsfestsponsringen från Suomen Erikoisruuvi har kommit. Tiila betalat enstaka kvitton från

gulisevenemangen (pris, tillbehör etc.) IU-middagens räkning är betald, liksom Treenighetens

kräftskiva. StudOrg idrottars salhyra är också betald. Tiila ska ha ett möte med Lindholm

gällande årsfestbudgeten under veckan. Tiila har även skickat in en stipendieansökan till Tre

Smeder.

498§ Feedback på Gulismoj 1–2.10

Ett feedbackformulär skickades ut efter Gulismoj. Responsen var god, inga klagomål

framfördes i svaren.
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Styrelsen var enig om att allting fungerade bra, de praktiska arrangemangen löpte smidigt.

Utskottsorienteringen väckte mycket intresse och ordförandena rekryterade många nya

funktionärer.

Det vore befogat att leta efter en större stuga till nästa års Gulismoj, så fler gulisar kunde

delta. Sederholm tar detta an som sitt slutårsprojekt.

499§ Eventuell extraordinär funktionär inom internationella utskottet

Det har kommit en önskan om att införa en extraordinär funktionärspost inom det

internationella utskottet. Utistutorerna presenterade sin idé till styrelsen. Idén är att det, precis

som i Gulnäbbsutskottet, skulle finnas en högra hand till utskottsordföranden. Denna skulle

underlätta det intensiva arbetet under hösten, så att extra uppgifter inte skulle tillfalla

utistutorerna. Konceptet har hittills fungerat mycket bra inom GU. Styrelsen beslutade att

posten “andra utisförälder” ska föreslås i verksamhetsplanen 2023.

500§ Sångledarmanual

Det skulle vara bra att lägga ihop en sångledarmanual. Det är viktigt att följa vissa traditioner

i föreningens sitskultur, och efter coronapandemin har en del av dessa fallit bort. Det vore

befogat att lägga ihop alla riktlinjer i ett särskilt infopaket. Styrelsen godkände enhälligt att en

sångledarmanual ska skapas.

501§ HUS Delegationsval 2022

24 StudOrgare har ställt upp i HUS delegationsval. Fotografering av kandidaterna ordnas

denna veckas tisdag och onsdag på Nylands Nation. Mer information gällande program för

kandidaterna kommer inom kort. Valet ska marknadsföras på föreningens

informationskanaler.

502§ Stadirundan

Stadirundan går av stapeln den 11.10. Nu har de praktiska arrangemangen börjat klarna.

StudOrg ordnar “megatwister” i samarbete med Historicus och Lycksalighetens ö i Nya

Studenhuset med start klockan 17. Efterfesten äger rum på Kaivohuone från och med klockan
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21. Twisterlakanet bör pysslas ihop. Slöör ska utreda om det finns funktionärer som kunde

tänka sig att hjälpa till.

503§ StudOrg LXXIX

StudOrgs LXXIX årsfest går av stapeln fredagen den 21.10 på Tapahtumatalo Bank. Anmälan

är fylld och deadline för att betala är inkommande fredag (7.10). Fortfarande bör en

efterfestchef rekryteras.

Hedström designar programbladet och Hämäläinen fixar sångbladet. Allting ser bra ut och

budgeten är under kontroll. Sillismaten beställdes idag. Lindholm utreder ännu om det vore

möjligt med busskjuts från Bank till efterfesten på Käärmenpesä. Styrelsen beslutade att

efterfesten kommer att vara öppen för studerande samt förhandsanmälda avecer.

504§ Utskottsteser

Årsfestkommittén

- Inget mer att rapportera i nuläget.

Gulnäbbsutskottet

- Gulismojhalarmärkena kom idag och ska delas ut under veckan.

- Barcrawl med TF äger rum den 9.11.

- Sederholm utreder fortfarande ordnandet av ett halarevenemang.

Internationella utskottet

- IU deltar i SHS “Hangover in Helsinki”-sits inkommande lördag. På söndag ordnas

det sillis för utisarna.

Festutskottet

- Baklängessitsen går av stapeln den 17.10. Hyran till Satakuntalainen Osakunta bör

betalas snarast möjligt. Sitsen inleds klockan 20, “efterfesten” klockan 19. Hedström

och Slöör fungerar som sitsänglar. Sitsanmälan öppnar nästa veckas måndag.
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- Lindberg har haft ett möte om StudOrg <3 TF-sitsen tillsammans med TF:s

klubbhövding. Sitsens datum är nu fastslaget: 24.11. Lindberg ska göra upp en

specifik budget efter årsfestveckan. Det bör även samlas ihop ett köks- och

serveringsteam på 15 personer. Lindberg har möte med TF igen vecka 43.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Delegationsvalsinformationskvällen med SNÄf äger rum den 25.10.

- VTM-mässan ska börja marknadsföras nästa vecka.

Programutskottet

- PU ordnar loppmarknad på Nypolen ikväll.

- Stadirundan äger rum den 11.10.

Kommunikationsutskottet

- Hedström ska gå igenom bilderna från gulissitsen, inledande sitsen och gulismoj, och

publicera dem på Instagram och hemsidan.

- Måsgalan ska fortsätta marknadsföras på samtliga informationskanaler.

505§ Post

- Inbjudan till SNÄfs Projekt Växthus – för unga vuxnas psykiska hälsa den 6.10

klockan 17.

- Inbjudan till Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f.s XCVII årsfest den

5.11. Taipale, Hedström, Lindholm och Mäntylä representerar StudOrg på

festligheterna.

- SYY:s tvåspråkiga marknadsföringsmaterial.

- Politivas 40-årsjubileum 18.11 Emma Gustafsson och Miranda Ekman representerar

StudOrg.

506§ Övriga ärenden

- Lindholm ordnar boende till de svenska gästerna under årsfesthelgen.

- Mickos framförde en önskan om att samtliga utskottsordföranden skickar en lista på

alla aktiva funktionärers namn till henne.
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507§ Infobrev

- Baklängessitsen

- Jan D. Oker-Bloms stipendium

- Netta Suomis stipendium

- StudOrg idrottar – basket

- DL att betala årsfesten!

- Måsgalan

508§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 10 oktober klockan 17.00 i StudOrg-rummet, sal 250 på

Snellmansgatan 12. Lindberg hämtar mötesmaten.

509§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 18.36 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Charlotta Sederholm Protokolljusterare Oskar Hämäläinen
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