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

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (28/2022)

måndagen den 10 oktober 2022 klockan 17.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Ida Slöör

Oskar Hämäläinen

Evelina Niskanen

Charlotta Sederholm

Karen Lindholm

Viola Mickos

Anna Backström

Matilda Lindfors

Elin Nyqvist

Lina Larsson

510§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.08 av ordförande Taipale.

511§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

512§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Lina Larsson beviljades närvaro- och yttranderätt. Milton Mickos beviljades närvarorätt.

513§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Niskanen och Lindholm. .

514§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med följande förändring: Glöggrundan lades till som 520§.
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515§      Fiilisrunda

De närvarande fick beskriva sitt humör med hjälp av en frukt.

516§ Anmälningsärenden

- 3.10 Loppis på Nypolen, 35 deltagare

- 5.10 Studentledarseminarie, 2 deltagare

- 5.10 StudOrg idrottar, 12 deltagare

- 6.10 GU planeringsmöte, 2 deltagare

- 7.10 PUnsch, 6 deltagare

- 7.10 Codex LXXX årsfest, 3 deltagare

- 8.10 Hangover in Helsinki sits, 15 deltagare

- 9.10 Möte om Stadirundan, 1 deltagare

- 10.10 Budgetmöte inför årsfesten, 5 deltagare

517§ Ekonomi

Tiila har haft ett budgetmöte inför årsfesten tillsammans med marskalkerna. Det vore befogat

att be USF om understöd för att boka en buss som skulle ta gästerna från årsfestbanketten till

efterfesten på Käärmenpesä. Det skulle även vara i enlighet med StudOrgs miljöplan, då

gästerna inte skulle boka taxin etc.

Gulismojmaten är nu betald. Tiila har fått räkningen för gulismojhalarmärkena av Sederholm

och ska betala dem inom kort. Det har förekommit önskningar om att ordna föreningens

julfest på Käärmenpesä. Priset för detta ska utredas. Larsson är i kontakt med lokalens

ansvarspersoner.

518§ Stadirundan

Stadirundan går av stapeln imorgon, tisdagen den 11.10. Slöör har delegerat uppgifter till

styrelsemedlemmarna. StudOrg ordnar punkt tillsammans med Historicus och

Lycksalighetens Ö i Nya Studenthuset. Styrelsen ska infinna sig på Nypolen imorgon klockan

16.30. Det första laget väntas anlända klockan 17. Klockan 21 börjar efterfesten på

Kaivohuone, dit även arrangörerna är inbjudna.
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519§ Årsfestveckan

17.10 Baklängessitsen

- Går av stapeln måndagen den 17.10 på Satakuntalainen Osakunta.

- Lindholm och Larsson sångleder.

- Hedström och Sederholm fungerar som sitsänglar.

18.10 Halarmärkestorg

- Går av stapeln tisdagen den 18.10 klockan 17 på Nypolen.

- Snacks och halarmärkesförsäljning.

- Styrelsen diskuterade huruvida ämnesföreningarna också ska få ha möjlighet att sälja

sina halarmärken på torget. Det beslutades att de ska få göra det.

19.10 Syfiilis och dansövning

- Går av stapeln onsdagen den 19.10 klockan 17 på Nypolen.

- Under evenemanget syr man kårband och övar på de akademiska danserna.

20.10 MåsGalan

- Går av stapeln torsdagen den 20.10 klockan 18 i Soc&koms festsal.

- Ida Slöör och Victoria Myntti programleder galan.

- Det behövs införskaffas popcorn och pappmuggar inför evenemanget.

21.10 Årsfesten

- Går av stapeln fredagen den 21.10 på restaurang Bank.

- Hämäläinen, Tiila och efterfestteamet åker till Käärmenpesä på fredagsmorgonen för

att förbereda.

22.10 Sillfrukost

- Går av stapeln lördagen den 22.10 på Käärmenpesä.

- Ottilia Främling är sillischef.
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Veckans uppgifter

- Programblad, sångblad och placeringskort ska printas.

- Fanan och flaggan ska föras till Bank.

- Taipale och Mickos ska kolla igenom solenna aktens ordning.

- Ännu behövs det rekryteras folk till efterfestteamet. De ska även delta i

funktionärsskolningen på torsdag.

- Årsfestbladet är under arbete och förväntas komma ut i början av årsfestveckan.

- Bank har inte ännu skickat den slutliga bordskartan, som behövs för att göra

sittordningen klar.

- Några personer har ännu inte betalat sin deltagaravgift. Lindholm ska skicka ett

påminnelsemejl till dem.

520§ Glöggrundan

Glöggrundan äger i år rum den 1.12. Sista dagen att lämna in en intresseanmälan för biljetter

är den 19.10. Styrelsen fattade beslutet om att skicka in en intresseanmälan. Föreningen siktar

på att få 70–80 stycken biljetter till evenemanget.

521§ Utskottsteser

Internationella utskottet

- Sitsen med SHS var lyckad, liksom sillisen.

Programutskottet

- Stadirundan går av stapeln imorgon (tisdag 11.10).

- Ämnesföreningarna har meddelat sitt intresse för att hålla punkt på Horrorjakten den

5.11. Didacta ska ännu bjudas in. Slöör ska beställa halarmärken inför evenemanget.

Studie- och arbetslivsutskottet

- VTM-mässan ska marknadsföras i veckans infobrev samt på Facebook.

- Niskanen ska ha möte med SNÄf gällande delegationsvalsinfokvällen. Hon ska även

utreda ifall det vore möjligt att ordna den på Soc&kom.

- Praktikarkivet är under arbete.
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Årsfestkommittén

- Årsfestveckan börjar nästa vecka.

- Mat- och dryckessponsringen bör hämtas mot slutet av veckan.

Festutskottet

- Anmälan till baklängessitsen fylldes snabbt.

- Käärmenpesä utreds som möjlig lokal till julfesten. Det preliminära datumet är 16.12.

- Bragdbägaren ska graveras inför sillisen.

Gulnäbbsutskottet

- TF x StudOrg barrundan är planerad och Sederholm har varit i kontakt med alla barer.

- Halarna är äntligen i tryck och väntas komma i början av november. GU ska sätta

igång att planera halarevenemanget tillsammans med FU.

Kommunikationsutskottet

- Deadline för att skicka in texterna till tredje upplagan av Soc&komposten var den

7.10. Det nya numret ska börja sättas ihop nu.

- Hedström ska laga ett “vett och etikett”-inlägg till Instagram inför årsfesten.

- Somematerial för årsfestveckan ska planeras under veckan.

- Fotograf för baklängessitsen ska fixas.

522§ Post

- Inbjudan att delta i konferensen Vetenskapen i demokratins tjänst som anordnas

gemensamt av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och Finska

Vetenskaps-Societeten.

- HUS: Spara på energi.

- Inbjudan till Justitia r.f. III årsfest den 16.11. Slöör och Hämäläinen representerar.

- Inbjudan till Helsingfors Universitets Studentkårs 154:e årsfest den 26.11.

- Inbjudan till SNÄfs gulissits den 26.10 på Nylands Nation.

- Nytt datum för Projekt Växthus för ungas välmående: 18.10.

- Inbjudan till KY speksi
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- Codexpressen 5/2022

- Terra Nova 3/2022

523§ Övriga ärenden

- Inga övriga ärenden framfördes.

524§ Infobrev

- Drinkblandningstävling med FU och ÅFK

- Årsfestveckan!

- VTM x SYYspäivät 2022

- StudOrg idrottar – badminton

- Soc&koms stormöte

525§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 17 oktober klockan 8.15 i StudOrg-rummet, Snellmansgatan 12.

Niskanen hämtar mötesmaten.

526§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 18.36 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Evelina Niskanen Protokolljusterare Karen Lindholm
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