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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (7/2022) måndagen den 21 februari 2022 klockan

17.00 på Zoom.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Heddi Lindberg

Ida Slöör

Karen Lindholm

Evelina Niskanen

Viola Mickos

Lina Frostdahl, avlägsnade sig kl. 18.36 under 145§

Laura Törnroos

134§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.07 av ordförande Taipale.

135§      Stadgeenlighet och beslutförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

136§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Lina Frostdahl beviljades närvaro- och yttranderätt.

137§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Elisabeth Tiila och Charlotta Sederholm.

138§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.
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139§      Fiilisrunda

De närvarande fick redogöra för vilken lösgodissort de kände sig som idag.

140§ Anmälningsärenden

- 16.2 Valentinhockey, 50 deltagare

- 17.2 Klubbkväll på Nylands Nation, 4 deltagare

- 17.2 Pulkamöte, 4 deltagare

- 18.2 Spelkväll med utisar, 8 deltagare

- 19.2 Gulismamimöte, 3 deltagare

- 20.2 Spexets bootcamp, 17 deltagare

- 21.2 Pulkabygge, 9 deltagare

141§ Ekonomi

Räkningen för collegetröjorna är nu betald. Ungefär hälften av köparna har hämtat sina tröjor.

Stipendieansökningarna för denna månad är under fortsatt arbete. Alla Aktiablanketter är nu

ifyllda och inskickade till banken. Hedström och Hämäläinen, som ska representera på Thorax

årsfest den 19.3, ska få ersättning för hälften av årsfestpriset.

142§ Feedback

Vändagskaffe

- Lyckat evenemang.

- Rekordmånga deltagare.

- Enligt deltagarna var det bra att man själv kunde komma och gå som man ville.

Valentinhockey

- Lyckat evenemang.

- Drog många deltagare från både StudOrg och TF.

- Bra feedback från alla deltagare.

143§ Jämlikhetsplanen 2022
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Jämlikhetsansvariga Lina Frostdahl presenterade jämlikhetsplanen för år 2022.

Jämlikhetsplanen godkändes av styrelsen.

144§ Ändringar i bokslutet 2021

Bokslutet 2021 har inte gått igenom av verksamhetsgranskarna. Balansräkningen var inte

korrekt och stämde inte överens med verkligheten. De felaktiga informationen har nu

korrigerats av fjolårets skattmästare Daniela Holmberg. Styrelsen godkände ändringarna i

bokslutet 2021.

145§ Samarbetskontrakt med YKA

StudOrgs samarbetskontrakt med YKA går ut i mars. Taipale och Niskanen ska förnya

kontraktet. I år ska även halarsponsoreringen finnas med. Ett förslag på det nya kontraktet

godkändes av styrelsen.

146§ Ändring i möteskalendariet

Vårmötet kan inte ordnas som tänkt den 28.2, eftersom det skulle krocka med både bullbak

och spexövning. Nästa veckas styrelsemöte hålls undantagsvis klockan 14 istället för klockan

17.

147§ Laskiaisrieha 1.3

Den 1.3 ordnas den traditionsenliga Laskiaisriehan på Ullanlinnanmäki. StudOrg är anmäld

till pulkatävlingen och PU har påbörjat pulkabygget idag. Slöör ska sammanställa en

uppgiftslista samt tidtabell till styrelsen. Måndagen den 28.2 ordnas bullbak och syfiilis inför

dagen. Evenemanget ska marknadsföra i veckans infobrev.

148§ Skåttissitsen 4.3

Skåttissitsen ordnas den 4.3 på Nypolen. Anmälan öppnades idag klockan 12 och fylldes

snabbt. Även en reservlista har öppnat för de som inte fick plats. Lindberg och Hämäläinen

håller på att sammanställa ett köksteam samt uppgiftslistor till FU.

149§ Anmälan till Storsitsen
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Det har kommit en blankett med intresseanmälan till Storsitsen den 28.5. Styrelsen

diskuterade hur många platser StudOrg ska erbjuda till evenemanget och kom fram till att 50

platser är ett rimligt antal.

150§ Tradbörs

Tradbörs ordnas av SHS i år. Det har kommit in en anmälningsblankett för föreningar. Taipale

ska anmäla StudOrg till evenemanget.

151§ Utskottsteser

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen ska sätta igång samarbeten med StudOrgs ämnesföreningar.

- I övrigt inget att rapportera.

Internationella utskottet

- Spelkvällen den 18.2 var lyckad.

- Inget övrigt att rapportera.

Årsfestkommittén

- Årsfestmarskalkerna ska åka till lokalen Bank och titta imorgon.

- På onsdagen (23.2) hålls ett sponssökningsmöte inför årsfesten.

Gulnäbbsutskottet

- Gulismamina har haft ett gemensamt möte. Rekordmånga tutoransökningar har

kommit in, hela 47 stycken. Alla kommer tyvärr inte kunna intervjuas.

- Sederholm har gått igenom alla ansökningar och gjort en lista med förslag på de som

ska gå vidare till intervjuskedet. Hon har varit i kontakt med högskolan och ska ha ett

möte med dem under de kommande dagarna.

- Intervjuerna äger rum under andra veckan i mars. De som ska intervjuas har inte ännu

blivit kontaktade.
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Programutskottet

- PU har full fokus på Laskiaisriehan, som går av stapeln den 1.3.

- Utskottet har bra stämning sinsemellan.

- Spexets bootcamp hölls igår och var riktigt lyckat.

- Samarbetet med SHS programansvariga fortskrider.

Festutskottet

- Ett FU-möte ska hållas inför Skåttissitsen. Lindberg ska gå igenom specifika riktlinjer

med funktionärerna.

- Skåttissitsen är under planeringsarbete.

Kommunikationsutskottet

- Funktionärspresentationerna på Instagram story fortsätter. Idag har andra gulismami

presenterat sig.

- Samarbetet med some-funktionärerna har börjat bra.

- Texterna till Soc&komposten är inskickade och både chefredaktör och

redaktionssekreterare påbörjar under veckan sammansättningen av årets första

tidningsnummer.

152§ Post

- SHS årsfest flyttad till 19.5.

- Inbjudan till ÅN:s CCCLXXIX årsfest 19.3. I inbjudan framkommer inte hur många

representationsplatser StudOrg har. Vem som representerar StudOrg på årsfesten väljs

under nästa veckas möte.

- Save the date: Codex LXXX årsfest 7.10. Närmare information kommer senare.

- Inbjudan till Tradbörs 2022. Intresseformuläret ska fyllas i senast 6.3.

- Modulens jubileumsspecial.

- Blodgivningsdiplom från Röda Korset

- Hjälpens värld.

- Codex styrelsehälsning.

153§ Övriga ärenden
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- Nypolens styrelsers middag blir av den 21.3

- Thorax önskar ha ett gemensamt styrelsehäng med StudOrg. Taipale föreslår att detta

sker under vecka 11.

- Codex önskar också om ett gemensamt styrelsehäng och återkommer med passande

datum.

154§ Infobrev

- Bullbak och Syfiilis

- Laskiaisriehan

- Skåttissitsen

- Valentinsitz på TF

- ÅFK sponssökningsmöte

155§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 28.2 klockan 14.00 på Nypolen. Hedström hämtar mötesmaten.

156§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.58 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Elisabeth Tiila                       Protokolljusterare Charlotta Sederholm
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