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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (13/2022) måndagen den 4 april 2022 klockan

16.00 på Snellmansgatan 12, sal 250.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen

Heddi Lindberg

Ida Slöör

Karen Lindholm

Evelina Niskanen

Viola Mickos

Ina Mickos, anlände klockan 16.10 under 268§

255§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 15.31 av ordförande Taipale.

256§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

257§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ina Mickos beviljades närvaro- och yttranderätt.

258§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Sederholm och Lindholm.

259§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.
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260§      Fiilisrunda

De närvarande fick beskriva sin fiilis för dagen med hjälp av ett trafikmärke.

261§ Anmälningsärenden

- 28.3 Ost- och vinkväll, 15 deltagare

- 29.3 Ylonz biljettsläpp, 24 deltagare

- 30.3 Soc&koms vänners årsmöte, 1 deltagare

- 30.3 StudOrg idrottar, 4 deltagare

- 31.3 Möte med spexansvariga, 3 deltagare

- 31.3 Möte om FU och SF-sitsen, 4 deltagare

- 1.4 Statsvetts årsfest, 8 deltagare

- 2.4 Spexets dansplaneringsmöte, 2 deltagare

262§ Ekonomi

En stipendieansökan till Tre Smeder har skickats in. Tiila har betalat en stor del av kvittona

som kommit in och ska fortsätta med det under veckan. HUS har beviljat StudOrg

Tahlo-föreningsunderstöd. En del av stödet har redan kommit in, medan resten väntas komma

inom kort.

263§ Spexansvarigas hälsning

Spexet närmar sig med stormsteg och övningarna går framåt. Premiären går av stapeln den

29.4 på AV-teatern och de resterande föreställningarna äger rum 4, 6 och 7.5. De

spexansvariga framförde en önskan om att marknadsföringen inför spexet ska sätta igång så

fort som möjligt. Frivillig hjälp sökes även för att assistera under föreställningarna med bland

annat bullbak, kaffeförsäljning samt ljud och ljus. Målet är att samla cirka 100 åskådare per

föreställning.

264§ SF-sitsen 8.4

SF-klubbens sitsanmälan stänger idag klockan 18. Lindberg föreslog att man skulle fylla på

deltagare från reservlistan ifall SF-klubbens kvot inte fylls. Taipale och Niskanen kommer att

fungera som sitsänglar under sistsen, Lindholm och SF:aren Nadia Mahlberg som sångledare.

Köks- och serveringsteamen är nästan klara och nyktra ansvarspersoner har fixats.
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Efterfestens uppgiftslista publicerades idag. Styrelsen diskuterade kring hur man kan locka

fler frivilliga att delta i morgonstäd. Om inga frivilliga uppdagas morgonstädar Sederholm.

Styrelsen funderade även på hur man kunde åtgärda problemet med musiksystemet i lilla

salen. Det bör inte vara tillgängligt att för vem som helst byta låtar kors och tvärs.

Hämäläinen utreder ifall det vore möjligt att flytta på musiksystemet så att den går lättare att

övervaka, t.ex. vid balkongdörren. Lindberg påminde även styrelsemedlemmarna om att vara

på alerten och hjälpa till med städning efter sitsens slut.

265§ Vappen och första maj

En skild planeringsgrupp ska sättas ihop för att organisera vappen och första maj. Programmet

ser för tillfället ut såhär:

30.4:

- 12.00 Vappencoccare på skolans innergård.

- Ca 15 → häng med Kannunvalajat på Valtsikkans innergård.

- 18.00 mösspåläggning vid Havis Amanda.

1.5:

- Sillis i Kaisaniemiparken

- May Day-race

266§ HankInvest Roddtävlingen 13.5

HankInvests traditionella roddtävling går av stapeln den 13.5. Den 14.4 är sista dagen att

anmäla sitt lag. StudOrg ska sätta ihop ett lag på 11–13 personer. Detta ska marknadsföras i

veckans infobrev. Om det inte finns intresse bland föreningsmedlemmarna sätter styrelsen

ihop ett lag.

267§ Styrelsens sommarträff

Styrelsens sommarträff äger rum hemma hos familjen Mickos i Sibbo. Taipale ska skicka ut

en Doodle med förslag på datum.

268§ 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.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Soc&koms festsal är nu bokad för arbetslivsseminariet, som äger rum i maj.

- Niskanen är i fortsatt kontakt med de alumner som ska delta.

- Niskanen ska marknadsföra SYY Helsinki och YKAs jippo, som äger rum i

Kaisabibban imorgon tisdag.

Festutskottet

- SF-sitsen går av stapeln nu på fredag (8.4). Allt är under kontroll.

- StudOrgs kvot för halarsitsen på Casa är betald.

- Picknicksitsen med TF är under planeringsarbete. Sitsen kommer att äga rum i Otnäs

den 12.5.

- Lindberg önskade att styrelsen från och med hösten är delaktig i ordnandet av sitserna.

- Nylands Nation har bokats inför höstens inledande sits samt gulissitsen.

Gulnäbbutskottet

- De nya tutorerna är i full färd med att söka halarspons. Understödsansökningar har

skickats till 20 olika ställen, men hittills har inget företag nappat.

Årsfestkommittén

- Årsfesten har fått 500€ i understöd av Akava.

Programutskottet

- Ost- och vinkvällen var uppskattad av samtliga deltagare.

- En Syfiilis ska ordnas den 12.4.

- Äggjakten blir av den 21.4 på Tjärholmen.

Internationella utskottet

- Mäntylä ska planera en träff med utbytesstuderandena, de nya tutorerna och de gamla

tutorerna.

- IU-kryssningen blir av i maj.
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Kommunikationsutskottet

- Halarmärkestävlingen är avslutad och tävlingen lyckades bra. Lotta Auvinen

kammade hem vinsten. Hedström ska beställa de nya halarmärkena i början av veckan.

Tanken är att de ska delas ut under Vappencoccarna den 30.4. Auvinen ska även

belönas med ett pris.

- Hedström har ett marknadsföringsmöte med spexansvariga idag.

269§ Post

Ingen post har inkommit under veckan.

270§ Övriga ärenden

- Hedström lyfte fram kritik mot att de alkoholfria var tvungna att stiga upp och hämta

dricka själva under Vårsitsen. De alkoholfria alternativen borde i fortsättningen

serveras vid borden så att ingen känner sig utlämnad.

- Taipale påminner om det gemensamma styrelsehänget med Thorax nästa veckas

måndag.

271§ Infobrev

- SF-sitsens efterfest

- Spexhjälp

- Save the date: Spexpremiär

- Syfiilis

- Äggjakt

- HankInvests roddtävling

- StudOrg idrottar: badminton

272§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 11.4 klockan 16.00 i StudOrg-rummet, Snellmansgatan 12. Taipale

hämtar mötesmaten.

273§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 16.20 av ordförande Taipale.
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_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Charlotta Sederholm Protokolljusterare Karen Lindholm
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