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

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (34/2022)

måndagen den 21 november 2022 klockan 17.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström, avlägsnade sig kl. 19.01 under 636§

Elisabeth Tiila

Ida Slöör, avlägsnade sig kl. 19.19 under 639§

Heddi Lindberg, avlägsnade sig kl. 19.01 under 635§, återvände kl. 19.09

under 637§

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen, avlägsnade sig kl. 19.11 under 637§, återvände kl. 19.15

under 638§

Charlotta Sederholm

Karen Lindholm, avlägsnade sig kl. 18.06 under 633§, återvände kl. 15.09

under 633§

Viola Mickos

Lucas Hasselblatt, avlägsnade sig kl. 17.49 under 633§, återvände kl. 17.51

under 633§

624§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.07 av ordförande Taipale.

625§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

626§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Milton Mickos beviljades närvarorätt.

627§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lindberg och Lindholm.
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628§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med följande förändringar: Rättsvetenskapens framtid inom

Soc&kom lades till som 640§, brev från jämlikhetsansvariga lades till som 641§.

629§      Fiilisrunda

De närvarande fick berätta vilken chokladpralin de tycker om.

630§ Anmälningsärenden

- 15.11 Möte om Vi i StudOrg-podcasten, 4 deltagare

- 15.11 Halarracet + halarsitsen, 104 deltagare

- 16.11 Soc&kompostens utgivningskaffe + redaktionsmöte, 15 deltagare

- 16.11 Justitias årsfest, 1 deltagare

- 17.11 Inbandning av styrelsens podcastavsnitt, 3 deltagare

- 17.11 Soc&kom dagen, 10 deltagare

- 18.11 Filmandet av StudOrg <3 TF-sitsens promotionsvideo, 3 deltagare

- 18.11 Politivas 40-årsjubileum, 2 deltagare

- 19.11 Samhällsvetenskapliga föreningen vid Stockholms Universitets årsfest, 2

deltagare

- 19.11 USF:s jubileumsårsfest, 7 deltagare

- 21.11 FU dekorationsmöte, 6 deltagare

631§ Ekonomi

Tiila har färdigställt budgetförslaget och bokföringen inför höstmötet. Salhyror samt diverse

räkningar är nu betalda. Föreningen har fått andra delen av HUS verksamhetsbidrag, samt

pengar tillbaka för tutorskjortorna. Årsfestens fotograf har fått betalt.

632§ Godkännande av budgetplanen för 2023

Tiila presenterade förslaget till budgetplanen för 2023. Budgetplanen godkändes enhälligt av

styrelsen.

633§ Godkännande av verksamhetsplanen för 2023
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Taipale presenterade förslaget till verksamhetsplanen för 2023. Verksamhetsplanen godkändes

enhälligt av styrelsen.

634§ Feedback: Halarrace & halarinvigningssits 15.11

Ett feedbackformulär skickades ut efter halarracet och halarsitsen. Responsen som kom in var

mycket positiv, deltagarna tyckte att programmet var roligt och mångsidigt. De närvarande

höll med om att det var ett lyckat koncept som gärna får föras vidare till nästa år.

635§ Ändringar i styrelsens möteskalendarium

Styrelsen kommer undantagsvis sammanträda kl. 8.00 den 28.11 och kl. 16 den 12.12 i

StudOrg-rummet, sal 250 på Snellmansgatan 12.

636§ StudOrg <3 TF-sitsen 24.11

StudOrg <3 TF-sitsen går av stapeln inkommande torsdag den 24.11. Allt är på det klara inför

sitsen. Hedström och Lindholm sångleder tillsammans med Teknologföreningens sångledare.

Mäntylä ansvarar för sittordningen. Lindberg ska ha ett sista möte med Teknologföreningens

klubbhövding ikväll.

637§ Höstmöte 29.11

StudOrgs höstmöte äger rum den 29.11 klockan 16 i Soc&koms festsal. Taipale ska skicka ut

möteskallelsen med verksamhetsplan och budgetförslag. Styrelsen ska vara på plats senast kl.

15.45. Lindberg ansvarar för mötessnacksen. Mäntylä och Sederholm agerar som

protokolljusterare och rösträknare.

638§ SNÄfs extraordinära föreningsmöte

SNÄf ordnar ett extraordinärt föreningsmöte nästa veckas onsdag den 30.11 kl. 16.30. Mötet

är ett diskussionsmöte gällande delegationsvalet och hur SNÄf rf. kan utvecklas så att bland

annat valarbetet i framtiden ska fungera bättre. StudOrg kommer möjligtvis föra fram idén om

att utarbeta testament åt styrelsemedlemmarna.

639§ Julfesten 17.12
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StudOrgs julfest går av stapeln den 17.12 på Villa Junghans i Grankulla. Taipale har varit i

kontakt med ansvarspersoner från Grankulla stad. Styrelsen 2023 får tillgång till lokalen

samma dag tidigt på morgonen men får inte besöka lokalen dagen före.

640§ Rättsvetenskapens framtid inom Soc&kom

Rättsvetenskapens framtid inom Soc&kom diskuterades under mötet och det beslutades att

StudOrg stödjer ämnesföreningen Justitia i ställningstagandet till Soc&koms styrelse. Taipale

deltar i Soc&koms styrelsemöte imorgon, tisdagen den 22.11. Information om ärendet

skickades sent under söndagskvällen och kom därmed med oerhört kort varsel.

641§ Brev från jämlikhetsansvariga

Jämlikhetsansvariga har skickat in ett brev till styrelsen och uttryckt sitt missnöje gällande sin

roll i arbetet gällande hanteringen av portförbud. De närvarande diskuterade ärendet utförligt

och kom fram till att jämlikhetsansvariga bör få en mer betydande roll inom föreningen.

642§ Utskottsteser

Studie- och arbetslivsutskottet

- Facebookevenemanget för StudOrgs och Politicus EU-arbetslivskväll är publicerat.

Evenemanget ska marknadsföras i veckans infobrev.

- Niskanen ska sammanfatta studentrepresentanternas kontaktuppgifter i en lista. Det

ska skapas en WhatsApp-grupp med dessa för att underlätta kommunikationen mellan

högskolan och StudOrg.

- Niskanen och Hedström samarbetar kring publicerandet av praktikarkivet så fort

Niskanen är tillbaka från sin semester.

Programutskottet

- PU ordnar sykväll inför Glöggrundan den 28.11.

- Studerandenas fackeltåg äger traditionsenligt rum den 6.12.

Internationella utskottet

- IU ordnar skridskoåkning och sykväll som sista evenemang innan julen.
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Festutskottet

- SF har meddelat att de inte är intresserade av halarmärkena från SF-sitsen i april.

- Sitsen med TF är under kontroll.

Årsfestkommittén

- Inget att rapportera.

Gulnäbbsutskottet

- En stor del av halarna delades ut under halarevenemanget förra veckan, men en del

halare ska ännu upphämtas från Studde.

Kommunikationsutskottet

- Deadline för att skicka in texter till Soc&komposten 4/2022 är den 6.12. Numret givs

ut den 13.12. I samband med det ordnas utgivningsglögg i StudOrg-rummet.

- Funktionärstakeovers på Instagram fortsätter hela veckan.

- Hedström ska ha möte med somefunktionärerna för att diskutera julkalendern.

643§ Post

- Inbjudan till Soc&koms julfest den 12.12

- Inbjudan till Chalmersspexet H.C. Andersen den 26.11

- Jämlikhetsansvarigas brev

- SNÄf:s möteskallelse

644§ Övriga ärenden

- Samtliga styrelsemedlemmar ska hålla koll på intresseanmälan och kontakta möjliga

efterträdare. Alla ska även börja fundera på sina testamenten.

- Toppglöggen äger rum 29.11 kl. 20.30 på Annexet. StudOrg ska hämta en egen

glöggblandning till evenemanget.

- StudOrg har fått en gratis bokning av Alinsalen som tack för högsta valdeltagande i

HUS delegationsval. Taipale har bokat salen den 19.4.2023. Vårsitsen kunde till

exempel ordnas då.
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- Fanerskivorna från tamburen måste föras bort. Storstädning av StudOrg-rummet bör

ske inom kort.

645§ Infobrev

- Höstmötet 29.11

- Halarutdelning

- Syfiilis inför Glöggrundan

- StudOrg idrottar – badminton

- EU-arbetslivskväll

646§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 28.11 klockan 8.00 i StudOrg-rummet, Snellmansgatan 12. Taipale

hämtar mötesmaten.

647§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.50 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Heddi Lindberg Protokolljusterare Karen Lindholm

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

