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

Helsingfors universitet rf:s styrelsemöte (11/2021) måndagen den 22 mars klockan 17.00 via

Zoom.

Närvarande

Julia Rehn
Jessika Berglund
Daniela Holmberg
Selja Taipale
Moa Aulanko
Alexandra Cederberg
Sara Björklund
Elin Nyqvist
Kenny Mäkikara
Lucas Hasselblatt
Titus Wahlgren
Ellen Forsström
Sophia Buss

196§   Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.02 av ordförande Rehn.

197§   Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

198§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ellen Forsström beviljades närvaro- och yttranderätt.

199§   Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Aulanko och Mäkikara.

200§   Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

201§ Fiilisrunda
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De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen.

202§ Anmälningsärenden

- 16.3, Möte inför valdebatten, 1 deltagare

- 16.3, GU+IU planeringsmöte inför möte med tutorer, 3 deltagare

- 17.3, StudOrg idrottar - Among us spelkväll, 11 deltagare

- 20.3, Åbo Nations årsfest, 3 deltagare

- 21.3, Tutormöte, 18 deltagare

203§ Ekonomi

Ekonomin är stabil. Tre smeders ansökan är öppen och Holmberg planerar ansöka om den.

Holmberg har fått kvittot för gåvan till Åbo Nation som var en donering till Naisten linja.

204§ Ansvarig redaktör för Soc&komposten

Rehn väljs till ansvarig redaktör för Soc&komposten.

205§ Chefredaktörens hälsning

Chefredaktören berättar om hur det gått med första Soc&komposten och berättar om sin

verksamhet.

206§ Styrelseskjortor

Rehn påminner styrelsen om att de ska skicka sin storlek och text för styrelseskjortorna.

Styrelsen betalar hälften av skjortorna själv.

207§ StudOrgs program för Floradagen 2021

HUS önskade att StudOrg är med i den virtuella Floradagen och bidrar med någon slags

presentationsvideo av föreningen. Alla videon kommer sedan läggas ihop till en större

sändning på Floradagen den 12.5. Videon får gärna beskriva föreningens verksamhet och

Rehn föreslog att eventuellt använda en kortare del av filmerna från tidigare spex, då det är

svårt att filma verksamhet i nuläget. HUS planerar även en presentationsvideo av olika
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halarfärger i vilken StudOrg tänker delta. HUS ska meddelas om föreningarnas idéer för

videona senast 30.3, styrelsen funderar enskilt på idéer tills nästa veckas möte..

208§ Utskottsteser

Programutskottet

- Music around the world ordnas den 26.3 tillsammans med IU.

- Taipale planerar tillsammans med idrottsansvariga Elvira Rapo att föra en frågebox på

sociala medierna för att höra åsikter av medlemmarna om vad som kan ordnas på

StudOrg idrottar.

- Ett Facebook-evenemang för blodgivningen publiceras den 23.3.

- Det ska göras ett evenemang för äggjakten inom snar framtid.

Internationella utskottet

- Tutormötet på söndagen den 21.3 gick bra.

- På fredagen den 26.3 ordnas Music Around the World -quizet.

Gulnäbbsutskottet

- Aulanko har börjat söka spons för halarna och har fått redan några jakande svar.

Festutskottet

- Nyqvist och Björklund har varit i kontakt med SF och planerar få upp evenemanget

för beerpongen denna vecka.

Årsfestkommittén

- Sponssökningen fortsätter och ÅFK har fått ett par jakande svar för spons.

Kommunikationsutskottet

- Den första Soc&komposten utges den 22.3 i ett virtuellt format.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Mäkikara deltog på ett möte om valdebatten där det beslöts ett nytt datum för

valdebatten: 18 maj. Hälften av partierna har svarat. Planen att göra en kort video där

talarna bland annat presenterar varför det är viktigt att rösta. Talarna består av en

studerande från varje fakultet.

- Mäkikara har fått ett svar från Oxford Research. Mäkikara har även föreslagit till dem

att workshoppen kunde hållas i slutet av september.

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.

- Mäkikara har fått anvisningarna och marknadföringsmaterialet av YKA. Per kampanj

ska de komma ut 2 delningar på social media

209§ Post

- HUS uppdaterade riktlinjer gällande Corona

210§ Övriga ärenden

- Miljöansvariga Beijar har IG-takeoverdag den 23.3.

211§ Infobrev

- Music around the world den 26.3

- Ställningstagande: Högskolestudenternas nödrop

- StudOrgs blodgivning

212§ Nästa möte

Nästa möte hålls måndagen den 29.3  kl. 17.00 via Zoom.

213§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.33 av ordförande Rehn.

_________________________________   _________________________________

Ordförande Julia Rehn Mötessekreterare Jessika Berglund

_________________________________   __________________________________

Protokolljusterare Moa Aulanko Protokolljusterare Kenny Mäkikara
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