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

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (16/2022) måndagen den 25 april 2022 klockan

18.00 på Snellmansgatan 12, sal 250.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Charlotta Sederholm

Milla Mäntylä

Oskar Hämäläinen, anlände kl. 18.06 under 316§

Heddi Lindberg

Ida Slöör

Karen Lindholm

Evelina Niskanen

Viola Mickos

Julia Rehn

Alexander Beijar

Laura Törnroos

311§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 18.01 av ordförande Taipale.

312§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

313§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

314§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Slöör och Lindberg.

315§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.
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316§      Fiilisrunda

De närvarande fick berätta om hurdana vappenballonger de hade som barn.

317§ Anmälningsärenden

- 19.4 IU sponssökningschill, 3 deltagare

- 20.4 Tradbörs, 4 deltagare

- 21.4 Äggjakt, 40 deltagare

- 23.4 VTM planeringsmöte, 1 deltagare

- 24.4 Spexövning, 16 deltagare

- 25.4 HUS evenemangssäkerhetsutbildning, 1 deltagare

318§ Ekonomi

Ekonomin är fortsättningsvis stabil. Fakturan från Storsitsen har kommit. Styrelseskjortornas

leverantör har svarat och gett sitt godkännande till att betalningen blir försenad. Tiila har ännu

inte fått åtkomst till nätbanken.

319§ Feedback från Äggjakten

Äggjakten var lyckad som helhet. Deltagarna uppskattade det mångsidiga programmet samt

att förlorarna belönades med tröstpris.

320§ Pre-vappen spexpremiär 29.4

Spexpremiären närmar sig och Taipale önskade att så många som möjligt från styrelsen är

med och hjälper till under föreställningarna. Sederholm och Hämäläinen ska utreda vart

premiärpubliken kunde fortsätta kvällen efter spexet. Hedström ska marknadsföra spexet på

Instagram och förse publiken med nödvändig information. Styrelsen ska infinna sig på

AV-teatern klockan 17.30 på fredag.

321§ Vappen och första maj

Styrelsen diskuterade arbetsfördelningen inför vappenhelgen. Taipale har meddelat Nypolens

ansvarsperson om vilka som ska förbereda sillismat den första maj. Hon påminde

styrelsemedlemmarna om att vara i god tid under vappenhelgen och sköta sina
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ansvarsområden. De som ska förbereda sillismaten den första maj ska infinna sig klockan

7.30 på Nypolen, de övriga klockan 8.45 i Kajsaniemiparken.

322§ Huomisen Humanisti

Huomisen Humanisti, den humanistiska fakultetens tidning, har kontaktat StudOrg med en

kampanjförfrågan. Utmaningen går ut på att man ska skriva en text om hur ens egna förening

och humanister gynnas av varandra och hänger ihop. En text på cirka 300 ord ska skrivas och

lämnas in under maj månad, antingen på finska, svenska eller engelska. Styrelsen diskuterade

kring detta och konstaterade att StudOrg deltar i utmaningen. Hedström ska kontakta sina

some-funktionärer, som får i uppdrag att skriva texten.

323§ Utskottsteser

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen har deltagit i några VTM planeringsmöten. Hittills är det ganska få

funktionärer med i projektet. Niskanen ska kolla om det finns intresse att hjälpa till i

Soc&koms ämnesföreningar. Mindre uppgifter kunde bra delegeras till dem.

- Arbetslivsseminariet går av stapeln nästa veckas onsdag (4.5). En alumn har hittills

meddelat att ställa upp, och det behövs minst två till. Niskanen är i frekvent kontakt

med Henrika Zilliacus. Det börjar bli ont om tid och det är svårt att hitta alumner som

representerar alla de olika inriktningarna.

Programutskottet

- Fotbolls ÄM blir av den 9.5 i samarbete med idrottsansvariga. Slöör ska skicka ut ett

formulär och ta reda på vilka ämnesföreningar som har möjlighet att delta.

- StudOrgs hundträff ska äga rum i maj. Något datum för detta har ännu inte fastställts.

- UFF-crawlen flyttas till hösten eftersom våren börjar vara ganska fullbokad.

Internationella utskottet

- Förra tisdagen höll Mäntylä i ett sponssökningschill tillsammans med IU-tutorerna.

- Idag har tutorerna deadline för att söka halarspons.

- Mäntylä har bokat biljetter till IU-kryssningen. Hittills är det en utis påväg.
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Festutskottet

- Anmälan till picknicksitsen med TF öppnar nu på onsdag (27.4) klockan 12.

- Lindberg ska hålla ett möte med TF:s klubbhövding och gå igenom de sista detaljerna.

I övrigt är sitsplaneringen ganska klar.

Gulnäbbsutskottet

- Tutorskiftet är på kommande den 10.5. Styrelsen är också välkomna att delta.

- Tutorerna har sökt halarspons från 68 olika ställen. Tyvärr har det endast kommit in

fyra svar hittills. Sederholm avvaktar med saken.

- Guliskomposten är under arbete. Deadline för texterna är den 22.5.

- Tutorfotograferingen äger rum den 10.5 klockan 17. Chefredaktör Beijar står för

fotandet. Efter det ska tutorerna börja presenteras på Instagram.

- Det stora infopaketet om utskotten är snart redo att skickas ut.

Årsfestkommittén

- Imorgon (26.4) är det sponssökningschill i StudOrg-rummet.

Kommunikationsutskottet

- Denna vecka har spexarna takeover på Instagram story.

- Deadline att skicka in texterna till det andra numret av Soc&komposten är den 8.5.

Utgviningskaffet hålls preliminärt under vecka 20.

324§ Post

- Inbjudan till Vasa Nation CXIV årsfest den 28.5. StudOrg har erbjudits två

representationsplatser till festligheterna.

- Beslut om begränsning av Nypolen från och med den 15.5 kl. 13. Stora salen kommer

från nämnda tidpunkt inte vara i användning på grund av hissarbetet i Nya

Studenthuset.

- Inbjudan till Habitus XXI den 13.5. Sista dagen att anmäla sig är den 8.5.

- Inbjudan till Östra Finlands Nations XCVIII den 21.5. Anmälan bör göras senast den

1.5.
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- Förfrågan om ett gemensamt deltagande på Helsinki Pride tillsammans med SHS den

2.7.

- Inbjudan till SNÄf:s årliga vårbrunch den 15.5. Anmälan öppnar tisdag 26.4 kl. 12.

- Medborgarbladet

- Kallelse till Tigern rf:s vårmöte

325§ Övriga ärenden

- Taipale påminde styrelsemedlemmarna om att fylla i listan med Studdeturer.

- Under nästa veckas möte kommer de gemensamma spelreglerna gås igenom och

uppdateras inför hösten. Taipale uppmanade styrelsemedlemmarna att fundera över

vad som har varit bra respektive mindre bra med de nuvarande reglerna.

- Lindberg har varit i kontakt med SHS programkommitté angående missnöjet efter

halarsitsen. SHS beklagade det skedda och lovade ta upp saken med arrangörerna. De

svarade också att det var viktigt att detta togs upp så att föreningarna i framtiden kan

samarbeta smidigare och motverka kränkning och stereotypier tillsammans.

- Styrelsen diskuterade tidpunkten för nästa veckas möte. Taipale åker eventuellt till

Vasa tillsammans med högskolans ledning, men det är ännu oklart. Styrelsen

återkommer angående detta via WhatsApp.

326§ Infobrev

- Vappenveckan är här!

- Info om spexet

- ÅFK sponssökningschill

- Anmälan till TF X StudOrg picknicksits

- Arbetslivskväll

- StudOrg idrottar

327§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 2.5 klockan 17.00 på Nypolen. Sederholm hämtar mötesmaten.

328§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 18.57 av ordförande Taipale.
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_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Ida Slöör Protokolljusterare Heddi Lindberg

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 Helsingforz

http://www.studorg.org

