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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (24/2022) måndagen den 12 september 2022

klockan 17.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Milla Mäntylä

Charlotta Sederholm

Heddi Lindberg

Karen Lindholm

Viola Mickos

Alexander Beijar, avlägsnade sig klockan 17.38 under 441§

Julia Rehn

432§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.02 av ordförande Taipale.

433§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

434§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

435§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lindholm och Lindberg.

436§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med följande förändring: Lokalappro 11.10 lades till som

punkt 444§.

437§      Fiilisrunda

De närvarande fick berätta om en film eller tv-serie de sett på sistone.
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438§ Anmälningsärenden

- 5.9 Sitsplaneringsmöte med ASK, 4 deltagare

- 7.9 Möte med årsfestens sångledare, 4 deltagare

- 7.9 Guliskaraoke, 53 deltagare

- 8.9 SYY-Helsinki styrelsemöte, 1 deltagare

- 8.9 Besök på Käärmenpesä, 3 deltagare

- 8.9 Barcrawl med SHS, Codex och Thorax, 59 deltagare

- 9.9 PUnch, 15 deltagare

- 9.9 Gulissitsen, 80 deltagare

- 9.9 Gulissitsens efterfest, 158 deltagare

- 9–10.9 SYY seminarie, 1 deltagare

- 10.9 International dinner, 19 deltagare

- 11.9 Gulnäbbsutskottets möte, 4 deltagare

- 12.9 Podcastinspelning, 4 deltagare

439§ Ekonomi

Hyran för inledande sitsen har betalats till Nylands Nation. Tiila saknar exakta uträkningar

från Gulisolympiaden då vissa kvitton inte har inkommit ännu. Hon påminde samtliga

styrelsemedlemmar om att skicka in alla sina kvitton i tid. Styrelsen diskuterade även om

Vasas sitsbudget och beslutade att med tanke på vad Vasasitsen blev att kosta är det inte

orimligt att be Vasagulisarna betala samma sitspris som de i Helsingfors.

440§ Feedback: Gulissitsen

Ett feedbackformulär skickades ut efter Gulissitsen. Överlag var feedbacken bra, gulisarna

upplevde att sitsen var lyckad och hade god mat och bra stämning. Under sitsen uppstod ett

litet strul med tidtabellen, varmrätten kom in för tidigt och det blev bråttom att fylla ut tiden

med program. Några klagomål kring efterfesten uppdagades, någon var fundersam över att

styrelsemedlemmar hade tagit in avecer till lokalen. Styrelsen diskuterade avecsystemet och

kom fram till att man måste vara mer konsekvent och föra bättre kommunikation i framtiden.

De närvarande diskuterade även kring wc-straffen och huruvida de hör hemma på StudOrgs

sitser. Eller borde man ha fler pauser? Inget beslut fattades i frågan.
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Nylands Nation hälsade att städningen efteråt varit lite knapphändig. Det handlade främst om

klibbiga golv bland annat framför hissen och om att det var ostädigt uppe på hyllan.

Gulissitscheferna hade av andra orsaker befunnit sig i nationshuset då städningens

bristfällighet uppdagades och hade ställt upp som extra städhjälp, något de ska få ett tack för.

441§ Händelser under gulissitsens efterfest

Några personer betedde sig illa och blev utkastade från efterfesten. En av dessa var en

föreningsmedlem. Personen i fråga hade kränkt flera festdeltagares fysiska integritet och även

använt kränkande språk mot flera medlemmar. På detta sätt hade det skapats en otrygg

stämning. Styrelsen följer de riktlinjer som stadgas i föreningens förvaltningsinstruktions § 6.

Personen i fråga ska skickas en inbjudan till nästa möte där ett eventuellt portförbud ska

diskuteras.

442§ Festsäkerhet på kommande evenemang

Styrelsen diskuterade kring möjligheten att ha en andra nykter ansvarsperson uppe vid

festlokalen. Festdeltagare är mindre benägna att bete sig illa ifall en ansvarsperson syns

tydligt. Det är inte ändamålsenligt att en styrelsemedlem står och vaktar hela kvällen, istället

borde man hitta någon annan som kunde tänka sig ställa upp som ansvarsperson inför nästa

sits.

443§ Gulisintagningen 13.9

Gulisintagningen går av stapeln imorgon. Allting är under kontroll, efterfesten äger rum på

Heidi’s Bier Bar. Alla gulisar samt punkthållare får nattmat från Hesburger under kvällen.

Styrelsen planerade sin punkt och kom fram till att man ska hålla en stafett. Man beslutade

även om en gemensam träff i StudOrg-rummet imorgon klockan 15.30.

444§ Lokalappro 11.10

Slöör har varit i kontakt med SHS styrelse, som planerar en stor lokalappro den 11.10.

Evenemanget kallas för “Stadirundan” och går ut på att lag ska besöka olika svenskspråkiga

föreningslokaler runtom i Helsingfors och Esbo. På varje punkt ska det ordnas ett program

eller en utmaning för lagen. Efteråt är det efterfest på Kaivohuone.

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.

StudOrg har blivit ombedda att hålla en punkt på Nypolen. Efter lite diskussion kom man

fram till att ordna ett megatwister som program.

445§ HUS delegationsval

Kandidatuppställningen inför HUS delegationsval pågår fram till den 28.9. Hittills har det

kommit ganska knapphändigt med information. Nu har SNÄf rekryterat en valchef så ärendet

borde börja fortskrida så småningom. Nu gäller det för StudOrg att hitta kandidater. Samtliga

styrelsemedlemmar har i uppgift att sprida ordet och ska även själva ställa upp i valet.

446§ Utmärkelser inom Cornu Copiae Orden

Det har blivit dags att återigen upprätta orden som delar ut förtjänsttecken på årsfesten.

Taipale, Mickos, Sederholm och Mäntylä bildar orden för detta år tillsammans med någon

från delegationen.

447§ Utskottsteser

Årsfestkommittén

- ÅFK har utskottsmöte på onsdag.

- Lindholm ska planera in ett möte med Beijar och Törnroos gällande Årsfestbladet.

- Inbjudan till årsfesten har skickats ut till hedersmedlemmar och vänföreningar.

Lindholm ska printa och posta inbjudan till de hedersmedlemmar som saknar

e-postadresser.

- En DJ är bokad till efterfesten.

Internationella utskottet

- IU ska på utflykt till Borgå på lördag.

- Mäntylä planerar en gemensam sits med ASK. Heidi’s Bier Bar är bokad som

efterfestlokal.

- SHS utissits går av stapeln den 8.10, Mäntylä avsäger därmed inte sin plats till Codex

årsfest eftersom årsfesten äger rum fredagen 7.10.
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Gulnäbbsutskottet

- Allt är på det klara inför gulisintagningen imorgon.

- Gulisgames: gulis på rymmen sker nu på torsdag. Det är fråga om ett alkoholfritt

evenemang där det bjuds på kakao och kex efteråt.

- Gulis idrottar går av stapeln den 21.9 i Gumtäkts Unisport.

Programutskottet

- Planeringen för Lokalappron är igång.

- PUnch hålls som vanligt klockan 12.30 på fredag.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen ska kontakta SNÄfs valchef gällande HUS delegationsval.

- Niskanen deltog i en SYY-konferens på Sverigebåten.

Festutskottet

- Inledande sitsens anmälan öppnar på onsdag klockan 12.

- Viola Mickos och Jens Panelius ska sångleda sitsen.

- Lindberg ska bekanta sig med köket på Nylands Nation under veckan.

- Hedström och Sederholm kommer att vara sitsänglar.

- Efter FU-mötet på torsdag ska köks- och serveringsteamet stå klart.

Kommunikationsutskottet

- Nu finns det en Whatsapp-grupp för alla KU-funktionärer. KU har rekryterat fem nya

funktionärer under introveckorna.

- Hedström ska sammankalla till ett planeringsmöte för sociala medier inom kort.

- Soc&kompostens första redaktionsmöte för hösten hålls torsdagen den 22.9 klockan

16.00 i StudOrg-rummet.

448§ Post

- Save the date: Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi rf. 97:e årsfest den 5.11.

Mera information kommer inom kort.

- Inbjudan till undervisningsprov för docentur i socialpsykologi. Hämäläinen närvarar.
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449§ Övriga ärenden

- Rektorskaffet med högskolans ledning går av stapeln onsdagen den 28.9 klockan 8.15.

- Högskolan skickade en förfrågan om StudOrg kunde rekrytera studentrepresentanter

och panelister till högskoledagen i oktober.

- Högskolan efterfrågar också en studentambassadör till Studiemässan torsdagen den

24.11. Deadline för anmälan är imorgon. Sederholm representerar.

- Sångböcker, collegetröjor och halarmärken bör beställas. Taipale ansvarar för

beställningen. Styrelsen beslutade att hålla ett skilt merch-möte på onsdag klockan 16

i StudOrg-rummet.

- Det behövs även beställas fler sångböcker. De närvarande diskuterade om man skulle

beställa via en annan firma så att färgen skulle bli rätt. Man funderade även kring att

uppdatera ämnesföreningarnas stridsrop och ifall man borde ha en hårdare pärm till

sångboken.

450§ Infobrev

- Anmälan till inledande sitsen

- StudOrgs årsfestanmälan

- Bli studentrepresentant på Högskoledagen

- Utskottsmöten

- Veckans övriga datum

451§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 19 september klockan 17.00 i StudOrg-rummet, sal 250 på

Snellmansgatan 12. Sederholm hämtar mötesmaten.

452§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.10 av ordförande Taipale.
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_________________________________          _________________________________

Ordförande Taipale Mötessekreterare Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Lindholm Protokolljusterare Lindberg
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