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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (15/2022) måndagen den 18 april 2022 klockan

19.00 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

Viola Mickos

Elin Nyqvist

291§ Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 19.03 av ordförande Taipale.

292§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

293§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

294§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Mäntylä och Lindholm.

295§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.
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296§      Fiilisrunda

De närvarande fick berätta om sina påskfiranden.

297§ Anmälningsärenden

- 11.4 Bowling med Thorax styrelse, 7 deltagare

- 11.4 Spexövning, 11 deltagare

- 12.4 Syfiilis, 13 deltagare

- 12.4 Spexets dansplaneringsmöte, 2 deltagare

- 13.4 StudOrg idrottar, 7 deltagare

- 13.4 Soc&kompostens redaktionsmöte, 3 deltagare

- 14.4 Halarsits på Casa, 50 deltagare

- 15.4 Spexets dansplaneringsmöte, 2 deltagare

- 17.4 Spexövning, 9 deltagare

- 18.4 Kupkom möte, 1 deltagare

- 18.4 Spexövning, 11 deltagare

298§ Ekonomi

Inkomsterna från SF-sitsen har räknats ut. Tiila är fortfarande utlåst från nätbanken.

Räkningen för styrelseskjortorna har förfallodag 22.4. Tiila ska vara i kontakt med

leverantören och förklara situationen ifall den inte löst sig före räkningens förfallodag.

299§ Feedback från Halarsitsen 14.4

Inget feedbackformulär skickades ut efter halarsitsen på Casa. Den respons som fåtts från

annat håll var att det var roligt att träffa studerande från andra föreningar. Dock har några

uttryckt kritik mot programmet på sitsen, som SHS programkommitté stod för. En del

upplevde frågesporten som obehaglig och kränkande mot StudOrgare. Styrelsen diskuterade

kring detta och kom fram till att man borde kontakta arrangörerna. Lindberg lovade att ta itu

med saken.

300§ Vappens arbetsfördelning
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Taipale har gjort en uppgiftslista inför vappen som alla styrelsemedlemmar ska fylla i.

Styrelsen gick igenom vappenprogrammet och de olika arbetsområdena. Det beslutades att

första maj-sillisen börjar klockan 9.00 den 1.5.

301§ Äggjakten 21.4

Äggjakten går av stapeln nu på torsdag (21.4) på Tjärholmen. Slöör och PU-funktionärerna

har allting under kontroll. Hittills är 7 lag anmälda. Anmälan stänger klockan 14.00 imorgon

(tisdag).

302§ Aktivering av StudOrg-rummet

Taipale lyfte fram en önskan om att få StudOrg-rummet i aktivare användning. Utrymmet är

något vi ska värna om och det är hög tid att väcka det till liv igen. Styrelsen beslutade att en

styrelsemedlem varje vardag med start från nästa vecka ska ha “Studdetur”, dvs. sitta i

rummet mellan kl. 11–13. Syftet är att försöka locka mer medlemmar att använda utrymmet,

speciellt i och med att närundervisningen nu är igång igen. Den som sitter i StudOrg-rummet

får gärna marknadsföra detta på Instagram, och Hedström lovade att få ut informationen i

infobrevet inom en snart framtid. Taipale ska göra en Exceltabell där styrelsemedlemmarna

får fylla i vilka turer de vill ha.

303§ Arbetsgruppen för Europaåret för ungdomar

Europaåret för ungdomar ska sätta ihop en arbetsgrupp och har bett StudOrg nominera en

lämplig kandidat. Taipale föreslog att styrelsen skulle nominera Mickos till denna uppgift.

Styrelsen godkände enhälligt Mickos som StudOrgs representant.

304§ Gemensamma spelregler för möten

Eftersom distanstiderna börjar vara förbi är det inte längre ändamålsenligt att hålla Zoom

uppe på styrelsemötena. Det är jobbigt med hybridmöten och att ses fysiskt förstärker

gemenskapskänslan inom styrelsen. Taipale föreslog att föreningen slutar använda sig av

Zoom och enbart har möten på plats. Styrelsen diskuterade kring ämnet och godkände

förslaget.

305§ Utskottsteser

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.

Gulnäbbsutskottet

- Tutorerna söker halarspons som bäst. Hittills har det bara kommit in ett svar.

- Tutorskiftet går av stapeln den 10.5 på Nypolen. Styrelsen ska eventuellt delta, men

Sederholm återkommer med mer detaljer på nästa möte.

Festutskottet

- Lindberg har koordinerat med TF:s klubbhövding om picknicksitsen, som går av

stapeln den 11.5 i Otnäs. Coccarna börjar klockan 17 och själva sitsen klockan 18.

Datumet ska marknadsföras i veckans infobrev.

- Sammanlagt kommer det att finnas plats för 100 deltagare på sitsen. StudOrg och TF

kommer att ha en kvot på 50 platser var.

- Efter sitsen ordnas en stängd efterfest på Ölkken.

- Lindberg ska ha ett andra möte med TF:s klubbhövding nästa veckas onsdag.

- Hedström och Lindholm är StudOrgs sångledare på sitsen.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen håller på att rekrytera alumner till arbetslivsseminariet, som går av stapeln

den första onsdagen i maj. Två stycken har redan meddelat förhinder. Seminariet

kommer att fokusera på olika karriärer som inte är inriktade till någon specifik

studiehelhet på Soc&kom.

- VTM-planeringen är i full gång och Niskanen letar efter frivilliga som kunde hjälpa

till under mässan.

Årsfestkommittén

- ÅFK ordnar sponssökningschill den 26.4 i StudOrg-rummet. Under evenemanget

kommer det även säljas halarmärken och kårband samt bjudas på snacks.

Programutskottet

- Äggjakten går av stapeln nu på torsdag (21.4) på Tjärholmen.

- Slöör ska vara i kontakt med idrottsansvariga om fotbolls-ÄM.

- Slöör har planerat att ordna ett UFF-crawl samt en hundträff i maj.
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Internationella utskottet

- Imorgon (19.4) ordnar Mäntylä sponssökningschill med IU-tutorerna.

Kommunikationsutskottet

- Det andra numret av Soc&komposten är under planeringsarbete. Preliminärt

utgivningsdatum är andra veckan i maj.

- Kurator Mickos Instagram-dag flyttas till hösten.

- Hedström har full fokus på att marknadsföra spexet, som har premiär den 29.4 på

AV-teatern.

306§ Post

- Europaåret för ungdomar 2022.

- Information om Nya Studenthusets hissrenovering.

307§ Övriga ärenden

- Det ska ordnas en middag för att tacka de funktionärer som varit aktiva det senaste

året. Taipale föreslog att hålla middagen den 17.5. Styrelsen fastslog datumet. Alla

utskottsordföranden ska skicka listor på sina funktionärer innan fredag.

- Slöör öppnade till diskussion för när Horrorjakten ska hållas. Hösten är redan relativt

fullspäckad men 15.10, 23.9 eller 17.9 föreslogs som potentiella datum. Tidpunkten

fastslås vid ett senare tillfälle.

- Ett “save the date”-mejl ska skickas inför StudOrgs 79:e årsfest innan sommaren.

308§ Infobrev

- Vappenprogram

- Äggjakt på Tjärholmen 21.4

- ÅFK sponssökningschill 26.4

- TF X StudOrg picknicksits 11.5

309§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 25.4 klockan 18.00 i StudOrg-rummet. Mäntylä hämtar mötesmaten.
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310§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 20.37 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Milla Mäntylä Protokolljusterare Karen Lindholm
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