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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (17/2022) måndagen den 2 maj 2022 klockan 16.00

på Nypolen, Mannerheimvägen 5A.

Närvarande

Selja Taipale

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Heddi Lindberg

Ida Slöör

Elisabeth Tiila

Julia Rehn

Karen Lindholm, anlände 17.04 under 340§

329§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 16.11 av ordförande Taipale.

330§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

331§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

332§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Elisabeth Tiila och Oskar Hämäläinen.

333§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

334§      Fiilisrunda

De närvarande fick beskriva sitt humör för dagen med hjälp av en anekdot från vappen.
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335§ Anmälningsärenden

- 25.4 Spexövning, 18 deltagare

- 26.4 ÅFK sponssökningsmöte, 8 deltagare

- 26.4 Spexövning, 18 deltagare

- 27.4 Möte om picknicksitsen med TF, 1 deltagare

- 27.4 StudOrg idrottar, 3 deltagare

- 27.4 Spexövning, 18 deltagare

- 27.4 GU + IU möte, 3 deltagare

- 28.4 Spexövning, 18 deltagare

- 29.4 Spexpremiär, 150 deltagare

- 30.4 Vappencoccare, 80 deltagare

- 1.5 Första maj-sillis, 60 deltagare

336§ Ekonomi

Inkomsterna från den utsålda spexpremiären den 29.4 är ännu outräknade. Tiila har

fortfarande inte fått tillgång till nätbanken.

337§ Feedback från Vappen och Första maj

Det fanns inget frågeformulär efter vappen och första maj. Styrelsen upplevde att folket

trivdes på vappencoccarna och första maj-sillisen. Halarmärkena sålde bra och programmet

lockade många deltagare. Samarbetet med Kannstöparna fungerade bättre än tidigare år.

StudOrgarna och Kannstöparna umgicks mer då programmet hölls på Topelias innergård.

Överlag var hela vappenhelgen väldigt lyckad.

338§ Samarbete med Kannstöparna under Valtsikan vappu

StudOrg deltar i kostnaderna för bajamajan under Valtsikan vappu. En räkning på ca 75€

väntas anlända på posten inom kort.

339§ Picknicksitsen 11.5

Lindberg hade ett möte TF:s klubbhövding förra veckans onsdag (27.4). TF fixar inköpslista

och matbudget. Sångledarana är valda och har varit i kontakt med varandra. Taipale gör

bordsplaceringen för sitsen. Mäntylä är sitsängel. Lindberg ska ännu ha ett sista möte med
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TF:s klubbhövding. Sitsdeltagarna sköter betalningen via Mobilepay, där det har skapats en

specifik kod som ska användas istället för mottagarens telefonnummer. Sitsdeltagarna ska visa

bevis på betalningen på Mobilepay då de anländer till sitsen.. Styrelsen hjälper TF med

städning efter sitsen.

340§ Uppdatering av våra gemensamma spelregler

Styrelsen håller fast vid de spelregler som fastställdes vid det konstituerande mötet, men med

några få ändringar. Det diskuterades bland annat om nya regler angående var och ens ansvar

och skyldigheter. Alla styrelsemedlemmar ska satsa på att aktivt ta initiativ och be om hjälp

då det behövs. De ska även sträva efter att vara tillgängliga under arbetstid på vardagar och se

till att kommunikationen fungerar smidigt. Dessa nya spelregler har lagts till i styrelseinterna

dokumentet om de gemensamma spelreglerna.

341§ Utskottsteser

Gulnäbbsutskottet

- Deadline för tutorbilder till guliskomposten är 4.5. Mikael Westerlund tar fotona.

- Deadline för utskottspresentationer till guliskomposten är 8.5. FU- och PU-texterna

saknas fortfarande.

- Tutorskiftet går av stapeln den 10.5 i Pestparken. Styrelsen deltar.

Internationella utskottet

- Utismoj äger rum den 13–15.5.

- Utis-farewell ordnas i maj och är för tillfället under planeringsarbete.

Festutskottet

- Picknicksitsen med TF närmar sig. Allting är under kontroll.

- Tackmiddagen till funktionärerna äger rum den 17.5. Styrelsen agerar köksteam under

middagen. Detta kommer att vara det sista FU-evenemanget för våren.

Årsfestkommittén

- Inget att rapportera.
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Programutskottet

- Ett nytt datum för fotbolls ÄM bör fastställas. Slöör funderade om man borde flytta

turneringen till hösten.

- Hundträffens datum är ännu oklart, men är planerat att hållas i maj.

- En specialversion av StudOrg idrottar ska preliminärt ordnas den 18.5 med bastu och

grillning på Majstranden efteråt.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Arbetslivsseminariet går av stapeln nu på onsdag (4.5) i Soc&koms festsal. En till

alumn deltar.

Kommunikationsutskottet

- Spexföreställningarna ska fortsätta marknadsföras denna vecka. Bilder som togs från

premiären fredagen den 29.4 ska även behandlas och postas på Instagram.

- Det andra numret av Soc&komposten är under arbete och ges ut i mitten av maj.

- De nya halarmärkena har anlänt till posten.

342§ Post

- HUS: Verksamhetsbidragen för 2022 har beviljats

- HUS: Brister i kriterierna för att söka understöd från Tahlo

- Soc&koms vänner: Förfrågan om att dela stipendieansökningsinformation

- Inbjudan till Statsvetenskapliga fakultetens promotion

343§ Övriga ärenden

- Styrelsen diskuterade kring representation på årsfester.

- Vasa Nation CXIV årsfest den 28.5 (2 platser): Mäntylä och Lindberg

representerar StudOrg.

- Habitus XXI den 13.5: Ingen från styrelsen har möjlighet att närvara. Taipale

ska fråga om delegationen är intresserad.

- Östra Finlands Nations XCVIII den 21.5 (2 platser): Styrelsen ska fråga om

sepxansvariga har möjlighet att delta.
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- Kannunvalajats årsfest 14.5: Taipale kan inte delta. Sederholm tar Taipales plats.

- Tiila har diskuterat med SHS styrelsemedlem om halarsitsen på Casa samt Tradbörs.

- Taipale ska skicka ut ett frågeformulär för insamling av funktionärers

kontaktuppgifter.

344§ Infobrev

- Studdeturer

- Kom på spex!

- Arbetslivskväll 4.5

- Save the date: Storsitsen

- HankInvest roddtävling 13.5

345§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 9.5 klockan 16.00 på Nypolen. Hämäläinen hämtar mötesmaten.

346§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 17.07 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Milla Mäntylä

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Elisabeth Tiila Protokolljusterare Oskar Hämäläinen
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