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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (10/2022) måndagen den 14 mars 2022 klockan

16.00 i sal 250 på Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Heddi Lindberg

Ida Slöör

Karen Lindholm

Evelina Niskanen

Viola Mickos

Julia Rehn

Titus Wahlgren

197§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 16.05 av ordförande Taipale.

198§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

199§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Titus Wahlgren beviljades närvaro- och yttranderätt.

200§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Heddi Lindberg och Oskar Hämäläinen.

201§      Godkännande av föredragningslistan
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Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

202§      Fiilisrunda

De närvarande fick beskriva sin fiilis för dagen med hjälp av en dryck.

203§ Anmälningsärenden

- 8.3 Soc&koms styrelsemöte, 1 deltagare

- 8.3 Tutorintervjuer, 13 deltagare

- 9.3 Tutorintervjuer, 16 deltagare

- 10.3 Tutorintervjuer, 7 deltagare

- 10.3 Stegmätarens prisutdelning, 2 deltagare

- 12.3 Thorax XC + I årsfest, 3 deltagare

- 13.3 Spexövning, 7 deltagare

- 13.3 Möte med GU, IU och högskolan, 3 deltagare

- 14.3 Möte med GU, IU och högskolan, 2 deltagare

- 14.3 Spexövning, 9 deltagare

204§ Ekonomi

Skåttissitsen är uträknad och bokförd. Futsalturneringen samt Unisports salhyra är betalda.

Koderna för nätbanken har kommit, vilket innebär att Tiila kan börja betala av kvitton.

Nygréns Stiftelse har beviljat StudOrg 800€ till spexet.

205§ USF:s hälsning

Titus Wahlgren framförde en hälsning från USF. Verksamheten rullar på och den ekonomiska

situationen är stabil. Wahlgren påminde styrelsemedlemmarna om att kontakta någon från

USF ifall det uppstår problem. USF:s ekonomiutskott ska inom kort hålla ett möte om ett

eventuellt framtida lokalköp. Styrelsen diskuterade även införskaffningen av tältet, som USF

gav finansiellt stöd för som årsfestgåva i fjol. USF undrar ifall det finns intresse för att ordna

en styrelsemiddag för alla StudOrgs styrelser de senaste 20 åren. Ärendet ska diskuteras

vidare.
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206§ Vårmöte 14.3

StudOrgs vårmöte går av stapeln ikväll klockan 18 i Soc&koms festsal. Det finns möjlighet

att delta via Zoom för de styrelsemedlemmar som inte kan närvara fysiskt. Julia Rehn

kommer att agera ordförande för mötet, Selja Taipale sekreterare och Ida Slöör

viceordförande. Oskar Hämäläinen och Elisabeth Tiila kommer att fungera som rösträknare,

och Anna Hedström och Karen Lindholms som protokolljusterare.

207§ Halarmärkestävlingen

Halarmärkestävlingen är igång och hittills har det kommit in ett bidrag. Den 25.3 är sista

dagen att skicka in bidrag, varefter en demokratisk omröstning sker på Instagram story.

Vinnaren utropas den 1.4 och kommer att belönas med ett pris. Hedström och Tiila ska

diskutera prisets omfattning och budget. Tävlingen ska ytterligare marknadsföras på

föreningens samtliga informationskanaler. Tanken är att de nya halarmärkena ska delas ut

under vappencoccarna den 30.4.

208§ Sits med SHS, Thorax och Codex 14.4

SHS klubbmästare har kontaktat Lindberg om en gemensam sits med SHS, Thorax och Codex

den 14.4. Det skulle vara fråga om en halarsits på Casa med efterfest på Heidi’s Bier Bar. SHS

efterlyser sångledare från varje förening inför sitsen. StudOrgs har fått en kvot på 50 personer

till evenemanget. Ett planeringsmöte ska hållas imorgon.

209§ Nypolen-middagen 21.3

Middagen för Nypolens styrelser sker måndagen den 21.3 klockan 18. Under middagen ska

det ordnas diverse program samt en skolning i hur saker och ting fungerar i vår gemensamma

lokal.

210§ Utskottsteser

Årsfestkommittén

- Inget att rapportera.

Festutskottet
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- Vårsitsen är under planeringsarbete. Serverings- och köksteamet är nästan klart.

- En helvegansk meny är planerad för att underlätta serverarnas arbete.

- Sederholm kommer att fungera som sitsängel, Hedström och Lindholm som

sångledare.

- Sitsanmälan öppnar på onsdag klockan 12 i Facebookevenemanget.

- Något program ska ordnas under sitsen enligt de önskemål som kommit in.

- Halarmärkena är färdiga och ska beställas senast ikväll.

Programutskottet

- Svenska Teatern efterlyser provpublik till föreställningen Blå band den 17.3. Slöör har

gjort en intresseanmälan och väntar på svar.

- Blodtjänsten har meddelat att alla måste boka en individuell tid till sin blodgivning.

Slöör ska utreda hur en gemensam blodgivning skulle fungera i praktiken.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen har varit i kontakt med Kannunvalajats arbetslivsansvariga och diskuterat

kring ett eventuellt samarbete.

- VTM planeringsmötet sker nu på fredag. Niskanen siktar på att delta.

- Arbetslivsseminariet går preliminärt av stapeln under den första veckan i maj.

Niskanen ska vara i kontakt med Henrika Zilliacus om vilka alumner som kunde

tänkas ställa upp.

Internationella utskottet

- IU-middagen äger rum den 23.3.

- Ett resemöte om Utismoj ska hållas nästa vecka.

- Mäntylä har deltagit i tutorintervjuerna samt i valet av tutorer.

Gulnäbbsutskottet

- Tutorerna är så gott som valda.

- Det kom in väldigt få tutoransökningar till socialt arbete. Saken är under utredning.

- De valda tutorerna ska kontaktas i slutet av veckan.
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- Det första tutormötet ska hållas redan nästa vecka. En fotografering ska ordnas i

samarbete med KU.

Kommunikationsutskottet

- Soc&kompostens utgivningsdatum skjuts upp på grund av coronafall i tidningens

ledning. Även utgivningskaffet, som var tänkt att äga rum imorgon (15.3), inhiberas.

Tidningen utkommer preliminärt nästa vecka istället.

- Det har hittills kommit in ett bidrag till halarmärkestävlingen. Tävlingen ska fortsätta

marknadsföras på såväl Instagram som Facebook.

- Hedström ska publicera innehåll om Ukrainakrisen och SHS insamling under veckan.

- Funktionärspresentationerna fortsätter. På onsdag har miljöansvariga Sara Björklund

sin presentation.

211§ Post

- Svenska Teatern efterlyser provpublik till musikteaterföreställningen Blå Band.

- Inbjudan till SvNK:s jubileumsårsfest den 23.4. StudOrg har fått två

representationsplatser på festligheterna.

- Inbjudan till TLK:s CV årsfest 22.4.

- Inbjudan till Kannunvalajats årsfest den 14.5. StudOrg har erbjudits två platser på

festligheterna. Taipale och Niskanen representerar.

- Stöd Ukraina med SHS halarmärke.

- Codexpressen

212§ Övriga ärenden

- Sederholm påminde styrelsemedlemmarna om att fylla i blanketten för beställningen

av t-skjortorna.

213§ Infobrev

- Vårsitsen

- Vin- och ostkväll på Nypolen

- Halarmärkestävling

- Save the date: sits med SHS och Codex

Adress E-post Telefax Bank Internet

Snellmansgatan 12 sskh-studorg@helsinki.fi 09-191 28430 Aktia FI09 4055 1020 2841 25 http://www.studorg.org

00100 Helsingfors

http://www.studorg.org


S T   U   D O R   G
StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.

- Köp halarmärke – stöd Ukraina

214§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 21.3 klockan 16.00 på Nypolen. Slöör hämtar mötesmaten.

215§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.08 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Heddi Lindberg Protokolljusterare Oskar Hämäläinen
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