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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (33/2022) måndagen den 14 november 2022

klockan 19.30 på Nypolen, Mannerheimvägen 5A.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Ida Slöör

Milla Mäntylä

Heddi Lindberg

Charlotta Sederholm

Karen Lindholm

Francesca Öström

Emilia Hanhirova

604§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 19.35 av ordförande Taipale.

605§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

606§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Francesca Öström och Emilia Hanhirova beviljades närvaro- och yttranderätt.

607§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Slöör och Lindberg.

608§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

609§      Fiilisrunda

De närvarande fick beskriva sin fiilis med hjälp av en dryck.
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610§ Anmälningsärenden

- 8.11 FU-möte, 9 deltagare

- 9.11 YTHS möte om studieomgivningsundersökningen, 1 deltagare

- 9.11 Phux & Gulis barrunddan, 140 deltagare

- 11.11 Glöggrundan biljettsläpp, 34 deltagare

- 11.11 IU-middag och bastukväll, 14 deltagare

- 12.11 Justus XXXI årsfest, 2 deltagare

611§ Ekonomi

Tiila önskar att alla utskottsordföranden håller sina budgetar under kontroll. Budgetförslaget

för verksamhetsåret 2023 är färdigställt och redo att presenteras på höstmötet.

612§ Feedback: Gulis & Phux barrundan 9.11

Gulis & Phux barrundan den 9.11 gick bra. Gulisarna var taggade och evenemanget löpte

smidigt utan större problem. Samarbetet med Teknologföreningen fungerade utmärkt. Även

utisarna gav bra feedback.

613§ Verksamhetsplanen och budgetplanen 2023

Verksamhetsplanen och budgetplanen för år 2023 ska godkännas under nästa veckas

styrelsemöte. Alla utskottsordföranden ska kontrollera sina delar av verksamhetsplanen och

lägga in ändringsförslag.

614§ Ansökan om klubbunderstöd: K.O.S.S.U och Kult

Det har kommit in två ansökningar för klubbverksamhet inom StudOrg.

En av dem är en ansökan att starta en sillisklubb vid namn K.O.S.S.U. Klubben skulle ordna

sillfrukostar efter större sitser. Beviljandet om klubbmedlemskap för K.O.S.S.U bordläggs till

nästa veckas möte.

Andra ansökan gällde en ansökan för bokklubben Kult. Styrelsen beviljade klubbstatus för

Kult.
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615§ Halarsits på Nylands nation 15.11

Halarsitsen går av stapeln imorgon på Nylands Nation. Tutorerna tar hand om

rundvandringsdelen, styrelsen serverar och hjälper till där det behövs. Styrelsen ska infinna

sig på plats klockan 16.30 för att hjälpa till med förberedelserna. Klockan 19 svärs halareden

på Kaserntorget. Efterfesten äger rum på Heidi’s Bier Bar. Styrelsen nattstädar och

morgonstädar.

616§ StudOrg <3 TF-sitsen 24.11

StudOrg <3 TF-sitsen går av stapeln den 24.11 på Urdsgjallar i Otnäs. Anmälan öppnades

idag klockan 12 och både TF:s och StudOrgs kvoter blev fyllda. Ett bekräftelsemejl till

deltagarna skickas ut imorgon. Hedström och Lindholm sångleder tillsammans med TF:s

sångledare. Lindberg ska börja rekrytera köks- och serveringsteam.

617§ Julfesten

StudOrgs julfest äger preliminärt rum lördagen den 17.12 på Villa Junghans i Grankulla.

618§ Utskottsteser

Studie- och arbetslivsutskottet

- Planeringen av Politicus och StudOrgs EU-arbetslivskväll fortsätter. Evenemanget

ordnas den 8.12 på centrumbiblioteket Ode. Facebookevenemanget publiceras under

veckan.

- Praktikarkivet är sorterat och är så gott som färdigt. Tanken är att det ska publiceras på

hemsidan inom kort.

Årsfestkommittén

- Bilderna från årsfesten har kommit. Fotografen bör få betalt så fort som möjligt.

Festutskottet

- Tf <3 StudOrg sitsen är under fullt planeringsarbete.
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Programutskottet

- Efter många om och men har det beslutats att skjuta upp sportevenemanget med

Thorax till nästa verksamhetsår. Detta på grund av brist på lediga datum.

- 28.11 ordnar PU syfiilis inför Glöggrundan.

- Slöör ska vara i kontakt om redaktionen om det vore möjligt att ordna en programkväll

med julfilmstema i december.

- Styrelsen diskuterade hur StudOrgs julkalender ska ta form i år. Det beslutades att

Hedström och Slöör har ett skilt möte om saken.

Internationella utskottet

- Middagen och bastukvällen blev riktigt lyckad och utisarna gav bra feedback.

- Nästa vecka ordnas en spelkväll på Thirsty Scholar.

- IU har julglögg den 16.12. Mäntylä återkommer med detaljer när det närmar sig.

Gulnäbbsutskottet

- Halarinvigningen imorgon är det sista GU-evenemanget för i år.

Kommunikationsutskottet

- Årets tredje nummer av Soc&komposten kommer ut på onsdag (16.11). Det ordnas

utgivningskaffe samt planeringsmöte för det fjärde numret i StudOrg-rummet klockan

16.30.

- Styrelse- och funktionärstakeovers fortsätter på Instagram.

619§ Post

- Modulen 3/2022

- Ansökan om klubbverksamhet: K.O.S.S.U och Kult

- Pris för högsta röstningsdeltagande: bokning av Alinasalen våren 2023

- Förfrågan om samarbete från Orbi. Taipale är i kontakt med dem.

620§ Övriga ärenden

- Toppglöggen äger rum den 29.11 kl. 20.30 på Annexet.
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- Taipale påminde samtliga styrelsemedlemmar om att vara i kontakt med personer som

anmält intresse för deras post inför verksamhetsåret 2023.

- StudOrg har fått en gratis reservation av Alinasalen som pris för högsta valdeltagande

i HUS delegationsval. Bokningen bör ske under denna vecka. Taipale återkommer

med förslag på datum i WhatsApp-chatten.

621§ Infobrev

- Utgivningskaffe & redaktionsmöte

- StudOrg idrottar – basket

- Save the date: Julfesten

- Syfiilis inför Glöggrundan

622§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 21.11 klockan 17.00 i StudOrg-rummet, sal 250, Snellmansgatan 12.

Hämäläinen hämtar mötesmaten.

623§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 20.44 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Ida Slöör Protokolljusterare Heddi Lindberg
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