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Hej på er! Infobrevet är här igen och förgyller denna gråa novembertisdag. Vi väntar med iver
på torsdagens StudOrg <3 TF-sits, samtidigt som det stora höstmötet närmar sig med
stormsteg. Spännande tider hörni…

1. Höstmötet

Äntligen är det dags för den bästa sortens föreningsdemokrati, nämligen STUDORGS
HÖSTMÖTE! Mötet äger rum tisdagen den 29.11 klockan 16.00 i Soc&koms festsal.

Höstmötet är föreningens största beslutsfattande organ där alla föreningsmedlemmar har
rösträtt. På höstmötet går vi b.la. igenom verksamhetsplanen och budgetförslaget för följande
år och kanske det mest spännande av allt: det väljs en ny styrelse och nya funktionärer för
verksamhetsåret 2023!

Detta är din chans att påverka föreningens verksamhet, eller helt enkelt bara komma och följa
med det hela medan du smuttar på vin och tuggar i dig lite smått och gott.

INTRESSERAD AV ATT STÄLLA UPP? Anmäl ditt intresse på förhand:
https://docs.google.com/forms.

Ordförande Selja har även skickat ut en möteskallelse inför höstmötet, som innehåller all
information du behöver veta. I den finns också ett förslag på föredragningslista och en hel del
bilagor som kanske kan intressera någon! Möteskallelsen hittar du i din mejlinkorg.

VAD? StudOrgs höstmöte 2022
NÄR? Tisdag 29.11 kl. 16
VAR? Soc&koms festsal
VARFÖR? För att påverka StudOrgs framtid! Och glöm inte snacksen (och vinet)!

Den sittande styrelsen föreslår att följande styrelseposter väljs under höstmötet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxp9LsLFWi3alOnc9hWzI_HnsKUaKQZFu5ttJVs4kWGCNScQ/viewform


Ordförande
Skattmästare
Sekreterare och informatör
Gulnäbbsutskottets ordförande
Internationella utskottets ordförande
Programutskottets ordförande
Sitsvärd
Klubbmästare
Jubileumskoordinator
Studie- och arbetslivsansvarig

Den sittande styrelsen föreslår att följande funktionärsposter väljs under höstmötet:

Jämlikhetsansvarig
Miljöansvarig
Idrottsansvarig
Chefredaktör
Redaktionssekreterare
Spexansvariga
Årsfestmarskalker
Andra gulisförälder
Andra utisförälder
Funktionärskoordinator
Hustomte

2. Halarutdelning

Du som beställt en halare men inte hunnit få den ännu, kolla hit! Denna vecka har du chansen
att hämta din halare av gulismami Lotta torsdagen den 24.11 kl. 13–15 från Studde! Ta med
dig cash när du kommer, halaren kostar 35€.

3. Syfiilis inför Glöggrundan

Vill du piffa upp halaren inför Glöggrundan eller vårens evenemang? Kom på syfiilis i
Studde den 28.11 kl. 14 framåt! Det utlovas snacks och gott sällskap. Så ta med dig
sytillbehör och halaren och så ses vi där!



VAD? Syfiilis
NÄR? 28.11 kl. 14
VAR? Studde
VARFÖR? För att slaya halaren inför glöggis!

4. StudOrg idrottar  – badminton

Den här veckan spelar vi badminton i Unisport Gumtäkt. Som vanligt kör vi gemensam start
från skolans aula klockan 17.20. Om du kommer direkt är salen var vi spelar på övre
våningen. Racketar finns att hyra för 2€, men om du har egen får du jättegärna ta med den!

VAD? Badminton!
NÄR? 23.11 kl. 18
VAR? Unisport Gumtäkt
VARFÖR? För att bädis e bäst?!

5. EU-arbetslivskväll

Börjar studierna vara på slutrakan? Eller börjar det vara dags att fundera på praktikplats?
Eller är du annars bara intresserad av att höra vad man kan göra efter studierna? Då har vi
evenemanget för dig!

Den 8.12 ordnar StudOrg och Politicus en arbetslivskväll med fokus på jobb inom EU. Under
kvällen får vi höra intressanta talare som berättar om hur de har hamnat i just de
arbetsuppgifter de har idag, samt hur de har gjort för att ta sig dit. Evenemanget ordnas i
EU@Ode-utrymmet i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.

VAD? EU-arbetslivskväll
NÄR? 8.12 kl. 18–20
VAR? Centrumbiblioteket Ode
VEM? Alla som är intresserade!

Ha en fin vecka <3
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Sekreterare och informatör 2022
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