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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (14/2022) måndagen den 11 april 2022 klockan

16.00 på Snellmansgatan 12, sal 250.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Heddi Lindberg

Ida Slöör

Karen Lindholm

Evelina Niskanen

Viola Mickos

274§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 16.14 av ordförande Taipale.

275§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

276§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

277§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Hämäläinen och Tiila.

278§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.
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279§      Fiilisrunda

De närvarande fick beskriva sin fiilis för dagen med en kexsort.

280§ Anmälningsärenden

- 4.4 Spexets marknadsföringsmöte, 2 deltagare

- 4.4 Spexövning, 9 deltagare

- 4.4 HUS & AYY:s jämlikhetsutbildning, 1 deltagare

- 6.4 StudOrg idrottar, 8 deltagare

- 6.4 HUS tutoräventyr, 14 deltagare

- 7.4 VTM-möte, 1 deltagare

- 8.4 Vappenmöte, 5 deltagare

- 8.4 Styrelseträff med SF-klubben, 8 deltagare

- 8.4 StudOrg + SF-sits, 78 deltagare

- 8.4 StudOrg + SF-sitsens efterfest, 140 deltagare

- 9.4 Nylands Nations 379:e årsfest, 8 deltagare

- 10.4 Spexövning, 12 deltagare

281§ Ekonomi

Banken strular och lösenorden fungerar inte som de ska. Tiila ska ringa banken och utreda

problemet så fort som möjligt. Tiila har inte ännu hunnit räkna ut inkomsterna från SF-sitsen.

282§ Feedback från SF-sitsen

Ett feedbackformulär skickades ut efter SF-sitsen. Responsen var i sin helhet positiv,

deltagarna trivdes och tyckte stämningen var god. En del kritik riktades mot maten och att

portionerna var för snåla. Övrig feedback kommenterade att efterfesten var fantastisk, att

lokalen var fin och att musiken var bra. Dessutom var det bra med sitstänglar på plats.

Styrelsen diskuterade evenemanget och var eniga om att det lyckades väl. Spelreglerna

gällande deltagarnas inträde och avlägsnande från festen ska gås igenom med nyktra

säkerhetspersonerna.. Östra Finland Nation kontaktade de ansvariga efter sitsen om att

städningen var bristfällig. Styrelsen konstaterade att man i fortsättningen ska checka

städningens resultat före man avslutar morgonstädet, men även att Nypolen skulle gynnas av

bättre städutrustning.
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283§ Halarsitsen 14.4

Halarsitsen med StudOrg, SHS, Thorax och Codex går av stapeln nu på torsdag (14.4).

Såmgledarna är klara och allt verkar vara under kontroll. SHS sköter allting, StudOrg behöver

varken bidra med förberedelser eller städning. Information om efterfesten på Heidi’s Bier Bar

ska komma i veckans infobrev.

284§ Vappen och första maj

Vappen och första maj närmar sig. Styrelsen ska hålla ett skilt planeringsmöte för

vappenfirandet. Traditionsenligt brukar StudOrg ordna vappencoccare på valborg, för att

därefter hänga med Kannstöparna och sedan delta i mösspåläggningen vid Havis Amanda. På

första maj ska det ordnas en sillis i Kajsaniemiparken tillsammans med Politicus.

285§ Utskottsteser

Internationella utskottet

- Stockholmsresan är nästan färdigplanerad.

- IU ska ordna ett tutorskifte tillsammans med GU den 10.5.

Programutskottet

- PU ordnar Syfiilis i Studde imorgon (12.4).

- Äggjakten, som äger rum på Tjärholmen den 21.4, ska marknadsföras på Instagram

och i infobrevet.

Festutskottet

- Halarsitsen är på kommande nu på torsdag (14.4). Allt är under kontroll.

- Picknicksitsen tillsammans med TF blir av den 11.5.

Gulnäbbsutskottet

- Ett tutorskifte med GU och IU planeras äga rum i maj.

- De nyblivna tutorerna håller som bäst på att söka halarspons.
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Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen är i full färd med att kontakta potentiella alumner till arbetslivsseminariet.

- VTM-mässan är under planeringsarbete. Niskanen funderar på om man borde

rekrytera funktionärer från StudOrg till evenemanget. Just nu är det allt för få som är

delaktiga.

- YKA-kampanjen ska marknadsföras på Instagram och Facebook nästa vecka.

Årsfestkommittén

- Lindholm har bjudit in en känd person som årsfesttalare till årsfesten. En plan B

behövs ifall han inte kan ställa upp.

- Lindholm har även varit i kontakt med Finlandiahuset om att eventuellt ordna nästa

års jubileumsårsfest där. Hon har meddelat hur många gäster det ungefär skulle handla

om och väntar nu på svar.

Kommunikationsutskottet

- De nya halarmärkena har beställts. Tanken är att de ska delas ut under Vappencoccarna

den 30.4. Vinnaren Lotta Auvinen ska belönas med ett pris.

- Spextävlingen publicerades idag på Instagram. Runt 20 har redan deltagit genom att

gilla och kommentera inlägget. En vinnare lottas ut på onsdag och kommer att belönas

med två gratis premiärbiljetter.

- Spexet ska marknadsföras på Instagram.

286§ Post

Ingen post har inkommit under veckan.

287§ Övriga ärenden

- Ämnesföreningen Borderline har bytt namn till Konsensus. Det står ännu Borderline

på hemsidan, detta bör ändras så fort som möjligt.

- En tackmiddag för funktionärer ska hållas under våren. Hämäläinen ska boka

Nypolens lilla sal för detta. Ett datum för fastslås så fort som möjligt.

- Fem stycken är hittills anmälda till roddteamet inför HankInvest roddtävling den 13.5.

Hedström ska marknadsföra anmälan ytterligare.
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288§ Infobrev

- Vappen med StudOrg

- Syfiilis i Studde 12.4

- Soc&kompostens redaktionsmöte 13.4

- Halarsitsens efterfest 14.4

- Äggjakt på Tjärholmen 21.4

- Spexets föreställningsdatum

- HankInvest roddtävlingsteam

- StudOrg idrottar – badminton

289§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 18.4 klockan 19.00 på Nypolen. Lindholm hämtar mötesmaten.

290§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 17.08 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Oskar Hämäläinen Protokolljusterare Elisabeth Tiila
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