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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (25/2022) måndagen den 19 september 2022

klockan 17.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale, avlägsnade sig klockan 18.33 under 465§, återvände klockan 18.35 under

465§<

Anna Hedström, avlägsnade sig 18.47 under 465§, återvände klockan 18.50 under 465§

Elisabeth Tiila

Ida Slöör, avlägsnade sig klockan 18.31 under 465§, återvände klockan 18.32 under 465§

Oskar Hämäläinen, avlägsnade sig klockan 17.56 under 462§, återvände klockan 18.07 under

463§

Milla Mäntylä

Evelina Niskanen, avlägsnade sig klockan 18.59 under 465§

Charlotta Sederholm, avlägsnade sig klockan 18.30 under 465§, återvände klockan 18.33

under 465§

Heddi Lindberg

Karen Lindholm

Viola Mickos

Anna Backström

Lukas Hasselblatt, anlände klockan 17.28 under 461§

452§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 17.07 av ordförande Taipale.

453§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

454§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

455§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Tiila och Mäntylä.

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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456§      Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med följande förändring: Ändringar i möteskalendariet lades

till som punkt 465§.

457§      Fiilisrunda

De närvarande fick redogöra för vilken bake off-produkt de kände sig som för dagen.

458§ Anmälningsärenden

- 13.9 Gulisintagning, 135 deltagare

- 14.9 Merch-möte, 8 deltagare

- 14.9 VTM x SYYspäivät, 1 deltagare

- 14.9 ÅFK-möte, 20 deltagare

- 15.9 FU-möte, 31 deltagare

- 15.9 Planeringsmöte inför delegationsvalet med SNÄf, 1 deltagare

- 15.9 Planeringsmöte med ASK, 6 deltagare

- 15.9 Möte om Årsfestbladet, 4 deltagare

- 15.9 Gulischill i StudOrg-rummet, 25 deltagare

- 16.9 PUnch, 11 deltagare

- 17.9 IU dagsutflykt till Borgå, 22 deltagare

459§ Ekonomi

Taipale har skickat Storsitsens deltagaravgifter till Tiila. StudOrg-tröjorna är betalda. Tiila

påminde Sederholm om att skicka de resterande kvittona från introveckan så att hon kan

bokföra dem. Matinköpskvittot från gulissitsen saknas ännu, Tiila ska kolla detta med Nyqvist

och Rehn. Inledande sitsens hyra och pant är betald. Man beslutade att skaffa

faktureringsprogrammet Isolta pro för en månad.

Tiila ska granska GU:s och ÅFK:s ekonomiska situation tillsammans med Lindholm och

Sederholm. Styrelsen diskuterade även kostnaderna för Treenighetens kräftskiva, som äger

rum på Nypolen den 26.9.
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460§ Skattmästarens halvårsrapport

Bordläggs till nästa möte.

461§ Feedback: Gulisintagningen 13.9

Ett feedbackformulär skickades ut efter gulisintagningen. Överlag var responsen god,

deltagarna upplevde att de olika punkterna hade mångsidiga och underhållande program.

Punkthållarna upplevde å andra sidan att en del av arrangemangen varit otydliga och att

informationen hade kommit lite sent. Deltagarantalet var lite lägre än normalt från gulisarnas

sida och styrelsen diskuterade kring att sprida ut gulisevenemangen mer nästa år.

Torsdagens gulisar-på-rymmen-evenemang blev inhiberat till följd av dåligt väder. Istället

ordnades det häng i StudOrg-rummet med brädspel.

462§ Disciplinära åtgärder i enlighet med förvaltningsinstruktionens § 6

Styrelsen diskuterade möjliga disciplinära åtgärder i enlighet med förvaltningsinstruktionens

§6 mot personer som brutit mot föreningens evenemangsregler. Diskussionen innehöll känslig

information och för att skydda de inblandade parternas integritet publiceras innehållet inte

offentligt.

463§ Gulis idrottar 21.9

Gulis idrottar går av stapeln inkommande onsdag, den 21.9. På schemat står brännboll i

Gumtäkts Unisport från klockan 18–19. Efteråt ordnas det bastuhäng i Majstrandens takbastu.

Gemensam start från Soc&kom klockan 17.

464§ Inledande sitsen 23.9

Sångledarna samt köks- och serveringsteamen är klara. Som sitsänglar fungerar Sederholm

och Hedström. Coccarna börjar klockan 18, styrelsen ska vara på plats klockan 16.30. Själva

sitsen börjar klockan 19. Efterfesten kommer att vara öppen för alla studerande och myndiga

förhandsanmälda avecer. Lindberg ska ännu fastställa budgeten, göra sittordning och planera

menyn.

465§ Ändringar i höstens möteskalendarium



S T   U   D O R   G
StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.

Den 26.9 sammanträder styrelsen undantagsvis redan klockan 16.00. Måndagen den 17.10 går

mötet av stapeln klockan 8.15.

465§ Utskottsteser

Festutskottet

- Taipale har bokat Satakuntalainen Osakunta som lokal till baklängessitsen den 17.10.

Arrangemangen kring baklängessitsen ska utredas.

- FU-mötet gick bra och lockade till sig rekordmånga deltagare.

- Inledande sitsen går av stapeln inkommande fredag den 23.9.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen har haft ett möte med SNÄf kring det stundande delegationsvalet. En

delevalsinfokväll ska ordnas i samarbete med SNÄf i oktober.

- Sista dagen att ställa upp i delegationsvalet är den 28.9. Hela styrelsen har som ansvar

att marknadsföra detta samt rekrytera kandidater. Hasselblatt ska hålla en

Instagram-takeover på torsdag med temat HUS delegation.

- Niskanen har deltagit i ännu ett planeringsmöte inför VTM-mässan.

Programutskottet

- SHS ordnar Stadirundan den 11.10, som är en lokalappro för olika

studerandeföreningar runtom i huvudstadsregionen. StudOrg kommer att hålla punkt

under evenemanget. Styrelsen beslutade att man ordnar Twister med en twist som

program.

- Den 5.11 är nu fastslaget som Horrorjaktens datum. Ämnesföreningarna och

nationerna är inbjudna att hålla punkt under jakten.

Internationella utskottet

- Dagsutflykten till Borgå uppskattades stort av utisarna.

- Nästa vecka ordnas det en international sits tillsammans med ASK.

- En utissits med SHS kommer att ordnas i oktober.
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Årsfestkommittén

- ÅFK har beviljats 300€ sponsring av Suomen Erikoisruuvi.

- Årsfesten har även fått produktsponsring av BE-KIND.

- ÅFK har möte imorgon för att planera Årsfestbladet.

- Facebookevenemanget för Måsgalan borde publiceras så att folk hinner förbereda sig.

Soc&koms festsal ska preliminärt bokas för evenemanget.

- Den allmänna årsfestanmälan öppnar nu på fredag klockan 12.

Gulnäbbsutskottet

- Gulismoj är under planeringsarbete.

- Halarna är beställda och under produktion.

- Gulis idrottar går av stapeln nu på onsdag.

Kommunikationsutskottet

- En fotograf har rekryterats till inledande sitsen.

- Soc&komposten har höstens första redaktionsmöte på torsdag (22.9) klockan 16.

- Hedström ska sammankalla KU till ett some-möte inom kort.

466§ Post

- HUS föreningsbulletinen 9/2022

- Janne Salokoski om Nypolens frys

- HUS: Psykiska första hjälpen-kurs 15-16.10

- Inbjudan till studentledarseminariet 5.10. Taipale och Niskanen/Hämäläinen deltar.

- Samhällsvetarna i Trondheim bjöd in till årsfest 21.1

467§ Övriga ärenden

- USF önskar veta vad StudOrg önskar sig i årsfestgåva. Styrelsen konstaterade att man

behöver en ny högtalare till föreningen.

468§ Infobrev

- Årsfestens anmälan

- Årsfestveckans program
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- Gulis idrottar

- Inledande sitsens efterfest

- Soc&kompostens redaktionsmöte

- Stadirundan

469§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 26 september klockan 16.00 i StudOrg-rummet, sal 250 på

Snellmansgatan 12.  Slöör hämtar mötesmaten.

470§ Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.35 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Taipale Mötessekreterare Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Tiila Protokolljusterare Mäntylä


