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

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (35/2022)

måndagen den 28 november 2022 klockan 8.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Charlotta Sederholm, avlägsnade sig kl. 8.59 under 658§

Ida Slöör

Milla Mäntylä

Heddi Lindberg

Evelina Niskanen

Karen Lindholm

646§      Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 8.16 av ordförande Taipale.

647§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

648§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

649§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lindholm och Tiila.

650§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med följande förändring: Miljöansvarigas förslag på donation

lades till som 657§.

651§      Fiilisrunda

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen med hjälp av julmat.
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652§ Anmälningsärenden

- 23.11 Sångledarmöte med TF, 2 deltagare

- 23.11 StudOrg idrottar, 6 deltagare

- 23.11 Octavias årsfest, 1 deltagare

- 23.11 IU-spelkväll, 8 deltagare

- 24.11 StudOrg <3 TF-sitsen, 220 deltagare

- 25.11 Konsensus årsfest, 2 deltagare

- 26.11 HUS 154:e årsfest, 1 deltagare

653§ Ekonomi

Ekonomin är fortsättningsvis stabil. Kvitton från TF <3 StudOrg-sitsen ska skickas till

Teknologföreningens klubbhövding. Tiila ska kontakta stipendiaterna från årsfesten så att de

får sina stipendiepengar.

654§ Feedback: StudOrg <3 TF-sitsen

Ett feedbackformulär skickades ut efter StudOrg <3 TF-sitsen. Överlag var responsen mycket

positiv, folk upplevde att stämningen var bra, maten god och att allt fungerade felfritt. Ett

klagomål tangerade att efterfesten varit lite väl trång.

De närvarande diskuterade sitsen. Köket jobbade effektivt och salen var fint dekorerad. Allt

fungerade smidigt och inga större incidenter ägde rum. Samarbetet med Teknologföreningen

löpte återigen väl.

655§ KupKom och vårens datum

KupKom har inte haft några möten under 2022. Senast innan årsskiftet bör KupKom

sammanträda för att fastställa vårens kalender på Nypolen. Alla utskottsordföranden ska

kontrollera verksamhetsplanen för att se till att vårens datum stämmer.

656§ Soc&koms rektorsval

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
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Soc&kom ska välja en ny rektor för perioden 2023–2025. Soc&koms styrelse har anlitat en

oberoende beredningsgrupp och intervjuat alla kandidater. Styrelsen gick igenom

aktualiteterna kring rektorsvalet.

657§ Miljöansvarigas förslag på donation

Miljöansvariga Sara Björklund har skickat förslag på tre stycken möjliga miljöprogram som

föreningen kunde donera till: CO2OL Tropical Mix – plantering av biodiversa skogar i

Panama, Coolkit – matlagning med hjälp av solenergi på flyktingläger i östra Tchad och

Terraclear – tillgång till rent vatten för familjer i Laos. Styrelsen var eniga om att alternativen

låter bra och dessutom uppfyller samtliga åtminstone fyra av FN:s mål för utveckling.

Föreningen fattar beslut om vart donationen går under höstmötet imorgon.

658§ Höstmöte 29.11

StudOrgs höstmöte går av stapeln imorgon (tisdagen den 29.11) i Soc&koms festsal. Lindberg

ansvarar för mötesmaten, Hämäläinen för dryckerna. Mäntylä och Sederholm kommer att

agera som rösträknare samt protokolljusterare. Fortfarande saknas det intresserade kandidater

till några av posterna.

659§ Julfesten 17.12

Julfesten går av stapeln lördagen den 17.12 på Villa Junghans, Leagränden 4, Grankulla. Nya

styrelsen kommer att fungera som kök och serverare. Coccarna börjar klockan 17, sitsen

klockan 18. Anmälan öppnar den 5.12 kl. 12. Klädkoden är cocktail med en julig detalj.

Lokalen har plats för 100 deltagare.

660§ Utskottsteser

Festutskottet

- TF-sitsen är sista FU-sitsen för i år.

- Lindberg ska publicera evenemanget för julfesten imorgon.

Programutskottet

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
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- De närvarande diskuterade situationen med julkalendern. Man kom överens om att

julkalendern i år sker i form av memes på Instagram story.

- En sista programkväll äger preliminärt rum den 14.12. Slöör återkommer gällande

saken.

Gulnäbbsutskottet

- Årets gulis ska röstas fram under veckan.

- Några gulisar har inte ännu hämtat sina halare. Sederholm ska kontakta dessa.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Nästa vecka är det dags för EU-arbetslivskvällen med Politicus. Allt är på det klara

inför evenemanget.

- Praktikarkivet är färdigt att publiceras på hemsidan.

- Niskanen saknar ännu kontaktuppgifter till några studentrepresentanter. Hon ska

kontakta högskolan gällande saken.

Internationella utskottet

- IU ordnar skridskoåkning nästa veckas onsdag.

- IU:s julglögg äger rum den 16.12.

- StudOrg kommer inte att ha några nya utbytesstudenter under vårterminen.

Årsfestkommittén

- Inget att rapportera.

Kommunikationsutskottet

- Julkalendern kommer i år ske i form av memes på Instagram story.

- Deadline för att skicka in texter till Soc&komposten 4/2022 är den 6.12. Hedström

ansvarar för styrelsens text.

- 13.11 blir det utgivningsglögg i StudOrg-rummet.

661§ Post

- Inbjudan till SNÄf rf:s höstmöte

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
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662§ Övriga ärenden

- Toppglöggen går av stapeln på Annexet imorgon klockan 20.30.

Styrelsemedlemmarna åker gemensamt dit efter höstmötet. Lindholm och Taipale

ansvarar för att skapa en StudOrg-glögg.

- Det vore önskvärt att aktivera StudOrgs Blodgrupp innan julen. Slöör ska utreda om

man kunde ordna ett blodgivningsevenemang i början av december.

- Storstädning av StudOrg-rummet tar plats den 9.12. Så många som möjligt ska delta.

663§ Infobrev

- Höstmötet 29.11

- Blodgivning 5.12

- Fackeltåg 6.12

- Julfesten 17.12

664§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 5.12 kl. 17.00 i StudOrg-rummet, sal 250 på Snellmansgatan 12.

Hedström hämtar mötesmaten.

665§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 10.04 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Karen Lindholm Protokolljusterare Elisabeth Tiila

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

