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

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (32/2022)

måndagen den 7 november 2022 klockan 17.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Ida Slöör

Milla Mäntylä, avlägsnade sig kl. 18.49 under 599§

Heddi Lindberg

Evelina Niskanen, avlägsnade sig kl. 18.45 under 599§

Charlotta Sederholm

Karen Lindholm

Oskar Hämäläinen

Viola Mickos, avlägsnade sig kl. 18.41 under 598§

Anna Backström

Lucas Hasselblatt

Nathalie Koskinen, avlägsnade sig kl. 17.31 under 591§, återvände kl. 17.33

under 591§

583§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.05 av ordförande Taipale.

584§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

585§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Nathalie Koskinen beviljades närvaro- och yttranderätt. Milton Mickos beviljades närvarorätt.

586§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lindholm och Mäntylä.
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587§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

588§      Fiilisrunda

De närvarande fick berätta vart de helst skulle vilja resa just nu.

589§ Anmälningsärenden

- 1.11 Jubileumsmöte, 13 deltagare

- 2.11 GU planeringsmöte, 16 deltagare

- 3.11 Networking committee-möte, 7 deltagare

- 5.11 Horrorjakten, 65 deltagare

- 5.11 SF:s årsfest, 6 deltagare

- 7.11 Möte om StudOrg och Politicus EU-arbetslivskväll, 2 deltagare

590§ Ekonomi

Några deltagaravgifter från Horrorjakten saknas fortfarande. Tiila har betalat enstaka kvitton

samt representationskostnader åt styrelsemedlemmarna, och ska färdigställa budgetförslaget

för år 2023 inför höstmötet. Föreningen beviljades 2 000 € i understöd från stiftelsen Tre

Smeder.

Uträkningarna för årsfestveckan är gjorda och resultatet stämde inte helt överens med den

fastställda budgeten. Flera kostnader blev dyrare än väntat. I fortsättningen bör budgetar inför

evenemang planeras mer noggrant.

Collegetröjorna är beställda och väntas anlända i början av december. Tiila och Sederholm ska

ha ett budgetmöte inför halarevenemanget.

591§ Feedback: Horrorjakten 5.11

Horrorjakten var lyckad och samarbetet med Åbo Nation och Didacta löpte smidigt. De

närvarande diskuterade kring hur man kunde utveckla evenemanget till nästa år, man kunde

till exempel rekrytera en helt egen kommitté för Horrorjakten. Man kunde även göra hela

evenemanget större och mer satsat samt bjuda in fler föreningar att delta.
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592§ Linjedragningar för verksamhetsplanen 2023

Årsfest- och jubileumskommitténs relation

- Det är tänkt att jubileumskoordinatorn sitter i styrelsen och koordinerar hela

jubileumsåret. Årsfestmarskalkerna (2–3 stycken) kommer att fungera som

extraordinära funktionärer med fokus på själva festdagen.

- Tanken är att det ska hända något med koppling till jubileumsfirandet varje månad

under året (förutom under sommaren). Jubileumskoordinatorn ansvarar för dessa

evenemang.

- Det kommer att finnas två skilda kommitteer: årsfestkommittén och

jubileumskommittén. Ordförandena för kommittéerna förväntas ha en etablerad

kontakt sinsemellan.

- Det diskuterades även kring att ha en skild funktionärspost som skulle ansvara för

sponssökandet.

Projekt för verksamhetsår 2023

- Jubileumsverksamheten är ett projekt under verksamhetsåret 2023.

- Dessutom utreds möjligheten att anställa en inspektor till föreningen. Det finns många

fördelar med en inspektor; det skulle höja föreningens status samt förstärka den

personliga kontakten med högskolan och universitetet. Förslaget om en inspektor

framställs under höstmötet den 29.11.

Styrelsen godkände enhälligt förslagen på innehåll till verksamhetsplanen 2023.

593§ StudOrgs Glöggrundan biljettsläpp

StudOrgs biljettsläpp till Glöggrundan ordnas fysiskt i StudOrg-rummet fredagen den 11.11

kl. 10. Föreningen fick tag i 34 biljetter till Apollo. Skolan öppnar klockan 8, varefter man

kan släppa in folk för att köa.

594§ Halarsits på Nylands nation 15.11
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Halarinvigningen går av stapeln den 15.11 och kommer att följa detta program: rundvandring

med punkter, halareden på Kaserntorget och därefter halarsits på Nylands Nation. Fyra tutorer

jobbar i köket tillsammans med Lindberg. Resten av styrelsen serverar samt nattstädar.

Morgonstädet sköts av tutorerna.

Sederholm, Tiila och Mäntylä tar emot gulisarna på skolan innan rundvandringen. Resten av

styrelsen ska infinna sig på plats klockan 16. Kruse och Främling sångleder sitsen. Sitsen slut

klockan 22.30, därefter vankas det efterfest på Heidi’s Bier Bar.

595§ StudOrg <3 TF-sitsen 24.11

Går av stapeln den 24.11 på Urdsgjallar. Anmälan öppnar måndagen den 14.11 klockan 12.00.

Ett skilt FU-möte om detta hålls imorgon. Det behövs ett stort stort köks- och

serveringsteam, samt ett dekorationsteam och ett videoteam som filmar en “trailer” inför

sitsen. Hedström, Lindholm och två från TF sångleder. Mäntylä fixar sittordning.

596§ Ändring i styrelsens möteskalendarium

Till följd av delegationens skolningar måste nästa veckas styrelsemöte flyttas. Mötet hålls

undantagsvis klockan 19.30 på Nypolen.

597§ Styrelsens deltagande på USF:s jubileum

USF har 20-årsjubileum den 19.11. Det önskas från USF:s sida att hela StudOrgs styrelse

deltar i festen.

598§ Utskottsteser

Internationella utskottet

- IU ordnar middag och bastukväll på fredag.

- Julglögg med utisarna äger rum fredagen den 16.12. Styrelsen får gärna delta i

evenemanget.

- 6 utbytesstuderanden deltar i barrundan med TF.

Festutskottet
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- Halarsitsen och TF-sitsen på gång.

- Julfestens lokal är fortfarande ett stort frågetecken.

Årsfestkommittén

- Inget att rapportera.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen ska ha ett möte med Beijar. 8.12 ser just nu ut som det enda alternativet att

ha EU-arbetslivskvällen. Habitus har höstmöte samma dag, men man kunde tala med

dem och kolla att inte tidpunkterna krockar.

- I samband med sin Instagram takeover på torsdag fixar Niskanen ihop ett praktikarkiv.

Programutskottet

- Styrelsen diskuterade kring möjliga PU-evenemang. Besök på Senatstorgets

julmarknad och på Rush Helsinki nämndes som möjliga alternativ.

- Kommande programkvällar i december är fackeltåg och en julfilmskväll med

pyjamastema.

Gulnäbbsutskottet

- Barrundan med TF är på kommande på onsdag. Hedström, Koskinen, Taipale och

Slöör morgonstädar i Ölkken.

- Halarinvigning och halarsits går av stapeln den 15.11.

- Halarna borde komma under den här veckan.

Kommunikationsutskottet

- Instagram takeoversen fortsätter fram tills höstmötet.

- Soc&komposten nr. 3/2022 är under produktion och ska ges ut inom kort. Något

utgivningsdatum är inte ännu fastslaget.

599§ Post

- Inbjudan till SF i Stockholm den 19.11. Slöör och Hanhirova representerar StudOrg.
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- StudOrg har fått pris för högsta valdeltagande i HUS delegationsval. Priset är en gratis

bokning av Alinasalen våren 2023.

- Inbjudan till undervisningsprov den 10.11 i sal 234 på Soc&kom.

600§ Övriga ärenden

- Sista anmälningsdagen till Soc&kom-dagen är idag. Styrelsen förväntas delta.

Soc&kom-dagen äger rum torsdagen den 17.11.

- Styrelsens avsnitt till Vi i StudOrg-podden ska bandas in den 17.11. Ett

planeringsmöte bör hållas inför det.

- Julfestens lokal är fortfarande ett frågetecken. Samtliga styrelsemedlemmar ska

fortsätta leta lokal.

601§ Infobrev

- Glöggrundan biljettsläpp

- Festutskottets möte

- StudOrg <3 TF-sitsen

- StudOrg idrottar: futsal

- Halarinvigning + halarsits

- Höstmötet

602§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 14.11 klockan 19.30 på Nypolen. Hämäläinen hämtar mötesmaten.

603§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.03 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström
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_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Karen Lindholm Protokolljusterare Milla Mäntylä
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