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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (9/2022) måndagen den 7 mars 2022 klockan 17.00

på Nypolen, Mannerheimvägen 5A.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Heddi Lindberg

Ida Slöör

Karen Lindholm

Evelina Niskanen

Alexander Beijar

Elin Nyqvist

177§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.07 av ordförande Taipale.

178§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

179§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

180§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Karen Lindholm och Evelina Niskanen.

181§      Godkännande av föredragningslistan
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Föredragningslistan godkändes med följande förändring: “Incidenten på Skåttissitsens

efterfest” lades till som 186§.

182§      Fiilisrunda

De närvarande fick beskriva sitt humör för dagen med hjälp av ett djur.

183§ Anmälningsärenden

- 28.2 Syfiilis och bullbak, 15 deltagare

- 28.2 Spexövning, 10 deltagare

- 1.3 Laskiaisriehan, 62 deltagare

- 2.3 StudOrg idrottar, 6 deltagare

- 2.3 Soc&koms vänners möte, 1 deltagare

- 4.3 Skåttissitsen, 86 deltagare

- 4.3 Skåttissitsens efterfest, 143 deltagare

- 6.3 Spexövning, 3 deltagare

- 7.3 Spexövning, 4 deltagare

184§ Ekonomi

Det har kommit en räkning för Unisporthyran, Tiila ska betala den så fort som möjligt.

Skåttissitsen var ett succéevenemang rent ekonomiskt sett, halarmärkesförsäljningen gav bra

resultat. Tiila ska ännu kontrollera försenade avanmälningar. Aktiaärendet är äntligen avslutat,

endast underskrifter saknas. Efter det kan Tiila börja betala alla kvitton och inköp.

185§ Feedback på Skåttissitsen

Ett feedbackformulär skickades ut efter Skåttissitsen. Responsen lyfte fram en del kritik mot

frånvaron av program under sitsen, att det inte delades ut halarmärken samt att portionerna

inte var mättande nog. Nyqvist framförde ett önskemål om att slå ihop dieter i framtiden,

eftersom det var svårt att som serverare hålla koll på en stor skara olika specialmaträtter.

186§ Incidenten på Skåttissitsens efterfest

Skåttissitsens efterfest förlöpte inte lika smidigt som tänkt. Två uppenbart berusade personer

som inte var föreningsmedlemmar eller på väg till festen försökte ta sig in i huset och betedde
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sig både dåligt och hotfullt. Securitas kunde som tur infinna sig på plats och lösa situationen.

Taipale uppmanade styrelsemedlemmarna om att lägga in Securitas nummer i telefonen och

inte tveka att ringa dem om det uppstår problem i framtiden. Ur skattmästarens perspektiv var

efterfesten jobbig. Detta till följd av bristfällig skolning av funktionärer och en stor mängd

deltagare som anlände till evenemanget samtidigt. Samtidigt rådde det kaos då styrelsen hade

dålig intern kommunikation om incidenten. Styrelsen diskuterade händelseförloppet och

eventuella lösningar. Man kom fram till att det på nästa sits enbart bör sitta erfarna

funktionärer vid dörren samt att en krischatt ska skapas för de ansvariga.

187§ Styrelseskifte med Teknologföreningen 8.3

Styrelseskiftet med TF går av stapeln imorgon. 34 deltagare är på väg. Coccarna börjar 18.30

och sitsen 19.00. Styrelsen gick igenom kvällens program och allas respektive uppgifter.

188§ Vårmöte

Vårmötet blir av den 14.3. Taipale har skickat ut en möteskallelse till föreningens

medlemmar. Mötesmat och -dryck bör införskaffas.

189§ Förberedning av höstens datum

Höstens preliminära kalendarium för samtliga utskott ska gås igenom på styrelsemötet om ett

par veckor.

190§ Halarmärken för SF-sitsen 8.4

SF-klubbens ordförande tagit kontakt med Taipale och lyft fram frågan om ett halarmärke

som kunde delas ut på sitsen den 8.4. SF-klubben återkommer med en designidé.

191§ Utskottsteser

Gulnäbbsutskottet

- Tutorintervjuerna hålls under denna vecka.

- Sederholm går igenom alla intervjuer med högskolan nästa vecka.

- Tutorerna väljs vecka 11.
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Internationella utskottet

- Mäntylä ska delta i tutorintervjuerna samt i valet av tutorer.

- En IU-middag är under planeringsarbete.

Årsfestkommittén

- StudOrg har beviljats 200€ sponsring av SU till årsfesten.

Programutskottet

- Laskiaisriehan gick bra.

- En StudOrg blodgivning är planerad att hållas i mars. Slöör har kontaktat Blodtjänsten

och väntar på svar från dem.

- Kulturfonden delar ut sponsring för föreningar att gå på teater. Slöör ska ta reda på om

sponsringen även gäller standup.

- Masterchef StudOrg flyttas till slutet av mars.

- Det har framkommit intresse om en Syfiilis inför Pampas nationaldag.

- StudOrg har fått en inbjudan till Teekkarispexet 2022.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen har varit i kontakt med Henrika Zilliacus, som ska hjälpa till med att hitta

alumner till vårens arbetslivsseminarium. Det lönar sig att hålla seminariet i början av

maj så att det inte krockar med Smocka.

- 30.3 ska Niskanen delta i Soc&koms vänners möte.

- Niskanen är i kontakt med Kannnunvalajat om VTM.

- StudOrg bör, i enlighet med samarbetskontraktet, marknadsföra en YKA-kampanj.

Reklamen ska komma ut i mitten av mars samt i mitten av april.

Festutskottet

- Skåttissitsen gick bra trots incidenten på efterfesten.

- Lindberg och Hämäläinen ska hitta nyktra trygghetspersoner inför kommande

evenemang så fort som möjligt.

- Vårsitsen är på kommande 25.3. Ett köks- och serveringsteam bör sättas ihop så fort

som möjligt. En kvot för Thorax ska även planeras in.
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Kommunikationsutskottet

- Årets första nummer av Soc&komposten kommer ut nästa vecka. Preliminärt datum

för utgivningskaffe är tisdag 15.3.

- Tidningsspons bör sökas så fort som möjligt.

- De extraordinära funktionärsposterna fortsätter att presenteras på Instagram. Idag har

chefredaktör och redaktionssekreterare presenterat sig.

- Halarmärkestävlingen är under planering.

192§ Post

- Inbjudan till Agro-Forsts CIII jubileumsårsfest den 25.3. StudOrg har erbjudits två

representationsplatser till festligheterna.

- Promotionskommittén för den statsvetenskapliga fakulteten bjuder in två personer från

StudOrg att fungera som marskalkar. Anmälan bör ske senast 31.3.

- Kulturfonden och Konstsamfundet erbjuder coronabidrag för livekultur. Ansökan

stänger den 30.4.

- Inbjudan till Lyrans jubileumsårsfest den 14.5. StudOrg har erbjudits två platser på

jubiléet.

193§ Övriga ärenden

- Thorax önskar ha ett gemensamt styrelsehäng den 11.4. Datumet fastslås.

- Taipale har kontaktats av ordförande för Justus rf i Vasa gällande intressebevakningen

för Soc&kom i Vasa.

- Sederholm påminde styrelsemedlemmarna om att fylla i beställningsblanketten för

t-skjortorna.

194§ Infobrev

- StudOrgs vårmöte

- Halarmärkestävling

- Soc&kompostens utgivningskaffe

- Save the date: Vårsits

- StudOrg idrottar – futsal

- Kom med i spexets dansteam
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195§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 14.3 klockan 16.00 på Nypolen. Hämäläinen hämtar mötesmaten.

196§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.23 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Karen Lindholm Protokolljusterare Evelina Niskanen
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