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

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (31/2022)

måndagen den 31 oktober 2022 klockan 17.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Ida Slöör

Milla Mäntylä

Heddi Lindberg

Evelina Niskanen

Charlotta Sederholm

Karen Lindholm

Lina Frostdahl

562§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.09 av ordförande Taipale.

563§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

564§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Lina Frostdahl beviljades närvaro- och yttranderätt.

565§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Tiila och Niskanen.

566§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med följande förändring: Halarsits på Nylands Nation lades

till som 575§.

567§      Fiilisrunda
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De närvarande fick redogöra för vilken chokladsort de kände sig som idag.

568§ Anmälningsärenden

- 25.10 Möte om TF x StudOrg sitsen, 3 deltagare

- 25.10 Möte om StudOrg safe space guidelines, 2 deltagare

- 25.10 Möte om Studiemässan, 1 deltagare

- 25.10 Delegationsval + chill, 13 deltagare

- 26.10 StudOrg idrottar, 11 deltagare

- 27.10 StudOrg och Politicus runt Fölisön, 5 deltagare

- 31.10 Möte om halarsitsen, 5 deltagare

569§ Ekonomi

Tiila håller på att räkna ut inkomsterna från årsfestveckan och meddelar en mer utförlig

rapport när alla kvitton har skickats in. Hon ska även betala lokalhyran för Käärmenpesä, vars

räkning har förfallodag imorgon.

Taipale ska skicka collegetröjornas beställning idag. Styrelsetröjan beställs i samma veva och

kommer att kosta 34€ per styck. Tiila påminde styrelsemedlemmarna att även betala

styrelseskjortan så fort som möjligt. Sederholm har skickat räkningen för tutorskjortorna till

högskolan.

570§ Årsfestveckans deltagarfeedback 17-22.10

Styrelsen diskuterade årsfestveckan samt den respons som kommit genom

feedbackformuläret. Överlag var responsen positiv. De klagomål som kom in rörde att

vegetarianmaten varit för saltig, att sillisen varit aningen för stökig samt att man saknade

busstransport från banketten till efterfesten.

De närvarande konstaterade att man inte var helt nöjd med Bank som lokal samt att man i

fortsättningen bör vara mer noggrann med specialdieter.

571§ Uppdatering av StudOrgs safe space guidelines
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Jämlikhetsansvarig Lina Frostdahl presenterade uppdateringarna av StudOrgs safe space

guidelines. Uppdateringarna gjordes i enlighet med HUS jämlikhetsplan. Styrelsen godkände

enhälligt de nya safe space-riktlinjerna.

572§ Verksamhetsplan 2023

En verksamhetsplan för år 2023 bör skickas ut i samband med kallelsen till höstmötet. Taipale

ansvarar för helheten, men ber samtliga utskottsordförande att fylla i sina egna delar senast

den 14.11. Under styrelsemötet den 21.11 ska styrelsen godkänna verksamhetsplanen.

573§ Horrorjakten 5.11

Horrorjakten går av stapeln inkommande lördag (5.11) på Sveaborg. Punkthållarna är

fastslagna och planerar sina egna punkter. Hittills är 10 StudOrg-lag anmälda till

evenemanget. “Efterfesten” kommer att ske i form av en mellanfest på Nypolen, där det

kommer att bjudas på hot dogs, chips och godis. Halarmärkena är på kommande men det

finns risk för att de inte anländer i tid inför evenemanget.

574§ Halarsits på Nylands Nation

Halarsitsen går av stapeln på Nylands Nation den 15.11. Innan halarsitsen ordnas en skattjakt,

efterföljt av halarutdelning och så får gulisarna svära halareden på Kaserntorget. Efter

halarsitsen ordnas det efterfest på Heidi’s Bier Bar. Tutorerna ordnar skattjakt och lagar

sitsmaten, medan styrelsen önskas servera samt nattstäda.

575§ Glöggrundan 2022

Tyvärr fick StudOrg inte tag i mer än 34 biljetter till Glöggrundan, eftersom hemsidan

crashade. Biljetterna är till efterfesten på Apollo och kommer att släppas i ett fysiskt

biljettsläpp inom en snar framtid. Datum för biljettsläppet bör fastställas.

576§ Julfesten

Man har inte fått tag i en lokal till julfesten ännu. Allt verkar vara fullbokat, och samtliga

styrelsemedlemmar uppfordras nu att hålla ögonen och öronen öppna.

578§ Utskottsteser
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Gulnäbbsutskottet

- Halarna kommer i början av nästa vecka.

- Halarutdelning + sits går av stapeln den 15.11.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Arbetslivskvällen med Politicus bör flyttas till följd av Octavias årsfest. Nytt

datumförslag är den 8.12.

- Niskanen ska fixa i ordning ett praktikarkiv. Tanken är att länken till arkivet ska läggas

ut på hemsidan.

Programutskottet

- Horrorjakten är på kommande på lördag.

- Slöör är i fortsatt kontakt med Thorax programansvariga gällande ett gemensamt

sportevenemang. Förslagsvis ska det ordnas en tur till Megazone. Slöör återkommer

med förslag på datum.

Festutskottet

- TF-sitsens evenemang publiceras imorgon. Sitsen äger rum den 24.11 klockan 19 på

Urdsgjallar. Lindberg ska sammankalla till ett skilt FU-möte inom kort.

- Anmälan öppnar den 14.11 klockan 12.

Årsfestkommittén

- Tiila ska betala lokalhyrorna för Tapahtumatalo Bank och Käärmenpesä.

Internationella utskottet

- IU deltar i halarevenemanget den 15.11.

Kommunikationsutskottet

- Instagram takeovers börjar denna vecka och håller på ända fram tills den 29.l1.

Hedström uppmanade samtliga styrelsemedlemmar att välja datum för sina takeovers.
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579§ Post

- Inbjudan till Politicus 53:e årsfest den 3.12. Slöör och Sederholm representerar

StudOrg på festligheterna..

- Medborgarbladet

580§ Övriga ärenden

- En ordentlig städning av StudOrg-rummet vore på sin plats. Ett datum för detta ska

fastställas.

- Vi i StudOrg-podcasten önskar att några ur styrelsen gästar ett avsnitt. Taipale,

Hedström, Slöör och Lindholm kommer att delta och ska hålla ett planeringsmöte

inom kort.

- Soc&kom dagen äger rum den 17.11. Styrelsen önskas närvara.

- Taipale påminde samtliga om att delta i Stormötet den 3.11 klockan 15.

- Toppglöggen äger rum den 29.11 klockan 20.30 på Annexet. Styrelsen åker

gemensamt dit efter höstmötet.

- Taipale ska luncha med Codex ordförande imorgon och fundera över ett eventuellt

samarbete.

- Imorgon ordnas ett styrelseinternt program i samband med Slöörs födelsedagsfirande.

- Ett till styrelseinternt program kommer att ordnas i form av en “kämppärunda” innan

julfesten den 17.12.

581§ Infobrev

- Rösta i delegationsvalet!

- Horrorjakten

- TF x StudOrg sitsen

- StudOrg idrottar: brännboll

- Höstmötet 2022

582§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 7.11 klockan 17.00 i StudOrg-rummet, Snellmansgatan 12.

Lindholm hämtar mötesmaten.
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583§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.08 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Elisabeth Tiila Protokolljusterare Evelina Niskanen
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