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

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (26/2022)

måndagen den 26 september 2022 klockan 16.00 i sal 250, Snellmansgatan 12.

Närvarande

Selja Taipale

Anna Hedström

Elisabeth Tiila

Ida Slöör

Heddi Lindberg

Evelina Niskanen

Charlotta Sederholm

Karen Lindholm

Milla Mäntylä

Viola Mickos

Alexander Beijar

Alec Edman, avlägsnade sig klockan 16.48 under 480§

Lucas Hasselblatt, anlände klockan 16.59 under 481§

Viggo Hansson

471§      Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 16.01 av ordförande Taipale.

472§      Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

473§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Alec Edman beviljades närvaro- och yttranderätt. Viggo Hansson beviljades närvarorätt.

474§      Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Tiila och Slöör.

475§      Godkännande av föredragningslistan
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Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

476§      Fiilisrunda

De närvarande fick redogöra för vilken hundras de kände sig som idag.

477§ Anmälningsärenden

- 20.9 YTHS OPY-granskningsmöte, 1 deltagare

- 20.9 ÅFK-möte, 12 deltagare

- 20.9 Möte med Bank, 2 deltagare

- 21.9 Gulis idrottar, 24 deltagare

- 22.9 SAU-möte, 15 deltagare

- 22.9 Soc&kompostens redaktionsmöte, 14 deltagare

- 22.9 GU-möte om gulismoj, 15 deltagare

- 23.9 PUnch, 3 deltagare

- 23.9 FU x PU sitspyssel, 6 deltagare

- 23.9 Inledande sits + efterfest, 196 deltagare

- 26.9 PU-möte, 9 deltagare

478§ Ekonomi

Inledande sitsen gick bra och styrelsen konstaterade att man kan höja budgeten till nästa sits.

Salhyrans räkning för StudOrg idrottar bör betalas snarast. Taipale ska skicka iväg

collegebeställningen under veckan.

479§ Skattmästarens halvårsrapport

Skattmästare Tiila redogjorde för föreningens ekonomiska halvårsrapport. Ekonomin är stabil.

480§ Feedback

Gulis idrottar 21.9

- Evenemanget var lyckat trots att deltagarmängden inte var så stor.

- Sederholm framförde en önskan om att tutorerna och styrelsemedlemmarna mer aktivt

deltar i gulisevenemangen och uppvisar gott exempel.
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Inledande sitsen 23.9

- Ett feedbackformulär skickades ut efter inledande sitsen den 23.9.

- Responsen var överlag mycket bra, deltagarna uppskattade speciellt maten.

- Under efterfesten blev det en del strul med uppgiftslistan. Flera av funktionärerna hade

inte fått någon skolning, vilket resulterade i en del kaotiska situationer. Styrelsen

diskuterade kring att ordna en funktionärsskolning för gulisarna.

- Det diskuterades även kring att uppgiftslistan bör fyllas ut inför varje sits.

- Det behövs även en tydligare styrelseintern arbetsfördelning på evenemang.

- Föreningens sitsregler bör även deklareras tydligare redan i början av evenemangen.

- Systemet med nyktra ansvarspersoner fungerade bra.

481§ HUS Delegationsval

HUS delegationsval närmar sig. Sista dagen att ställa upp som kandidat är onsdagen den 28.9.

Styrelsemedlemmarna anmälde sig som kandidater för StudOrg. Taipale ska vidarebefordra

informationen till ämnesföreningarna. Det är viktigt att marknadsföra valet så att alla

medlemmar använder sin rösträtt och att så många som möjligt ställer upp. Det diskuterades

att möjligtvis ordna någon slags “kandidatkväll” på Nylands Nation.

482§ Gulismoj 1-2.10

Gulismoj går av stapeln den 1–2 oktober. Varje utskott ska hålla en punkt tillsammans med

tutorerna, punktens program ska meddelas till Sederholm under veckan. Till följd av

inflationen har man varit tvungen att skära ner på en del kostnader inför evenemanget. Till

exempel kommer ingen bajamaja finnas till förfogande. Styrelsen ska uppträda under sitsen.

Hedström har ansvar över uppträdandet. Packningslista och en mer exakt tidtabell kommer

senare under veckan.

483§ Stadirundan

Stadirundans anmälan resulterade i en hel del strul. Slöör har deltagit i ett möte med SHS

programansvariga, där man ordnade upp saken. StudOrg ordnar punkt tillsammans med

Historicus och Lycksalighetens Ö i Nya Studenthuset.

484§ Utskottsteser
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Gulnäbbsutskottet

- GU har möte med gulismojcheferna imorgon.

- Sederholm ska träffa TF:s phuxivator för att planera Phux x Gulis barrundan.

- Just nu ser det ut som att halarna kommer i början av november. Ett evenemang ska

ordnas i samband med halarutdelningen.

Årsfestkommittén

- Årsfestanmälan fylldes snabbt.

- Nästa steg är att hitta efterfest team.

- Måsgalan ska marknadsföras på informationskanalerna. Festsalen har bokats som

lokal inför evenemanget.

Programutskottet

- Nästa måndag ordnas det loppmarknad på Nypolen.

- Stadirundan fortsätter att planeras.

- Tre ämnesföreningar har hittills svarat att de håller punkt på Horrorjakten.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Niskanen funderar på att ordna en StudOrg x SNÄf delegationsvalskväll. Möjligt

datum vore den 25.10.

- VTM-mässan ska börja marknadsföras inom kort.

Internationella utskottet

- IU har sits med ASK på torsdag.

- Efterfesten är öppen och ska marknadsföras på Instagram.

Festutskottet

- Baklängessitsen är på kommande. Precis som förra året kommer det att finnas en viss

kvot per årskurs.

- TF-sitsen går av stapeln på Urdsgjallar i Otnäs. 3.11 eller 24.11 har föreslagits som

potentiella datum. Sitsen kommer att ha två hemliga teman.
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- FU ska planera halarevenemanget tillsammans med GU.

Kommunikationsutskottet

- Årets tredje nummer av Soc&komposten är under arbete. Deadline för att skicka in

texterna är den 7.10.

- Bilderna från gulissitsen och inledande sitsen ska gås igenom och läggas in i

bildgalleriet.

- HUS delegationsval ska fortsätta marknadsföras under veckan.

485§ Post

- HUS första hjälpen-kurs för psykisk hälsa

- Inbjudan till SNÄFs ost- och vinkväll

- Inbjudan till Politivas 40-årsjubileum i Vasa den 18.11.

- Inbjudan till Justus årsfest den 12.11. Taipale och Sederholm representerar StudOrg på

festen.

486§ Övriga ärenden

- Verksamhetsplanen på StudOrgs hemsida borde uppdateras till 2022-versionen.

- Halarmärkena är påväg och borde komma i tid inför halarmärkestorget.

487§ Infobrev

- HUS delegationsval

- Vi i StudOrg-podden

- StudOrg idrottar

- Loppis på Nyppe

- Preårsfest: Måsgalan

488§ Nästa möte

Nästa möte äger rum den 3 oktober klockan 17.00 i StudOrg-rummet, sal 250

på Snellmansgatan 12. Mäntylä hämtar mötesmaten.

489§ Mötets avslutande
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Mötet avslutades klockan 17.42 av ordförande Taipale.

_________________________________          _________________________________

Ordförande Selja Taipale                                    Mötessekreterare Anna Hedström

_________________________________          __________________________________

Protokolljusterare Elisabeth Tiila Protokolljusterare Ida Slöör
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