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1. Gulis idrottar
2. Fråga Soc&koms ledning
3. HUS delegationsval

1. Gulis idrottar
StudOrg idrottar blir denna veckas onsdag gulis idrottar!
Vi vill välkomna gulisarna med att spela brännboll i Brunnsparken och efteråt avnjuter vi
pizza. Evenemanget lämpar sig från gulis till gamyl och är ett utmärkt tillfälle att både
bekanta sig med StudOrg idrottar och våra kära StudOrgare.
Ta på er lämpliga kläder och lägg ”going” i evenemanget så vet vi hur mycket pizza som ska
beställas. Mera information hittas i evenemanget nedan.

Vad? Brännboll och pizza
När? Onsdag 16.9 kl. 18.00
Var? Brunnsparken (exakt plats meddelas senare)

Evenemanget hittas här: https://www.facebook.com/events/1301683973507723/

2. Fråga Soc&koms ledning
Har du något som du undrar gällande studierna på hösten? Har du tankar kring hur högskolan
ska ordna undervisningen efter att sommaren tar slut? Andra hälsningar till högskolans
ledning? Högskolan vill jättegärna höra vad för tankar vi studenter har kring hösten! Genom
formuläret nedan kan du skicka alla slags frågor och önskemål till Soc&koms ledning.

Formuläret hittas här: https://forms.gle/YGvWQsGW1d6AE1q79

3. HUS delegationsval
Ännu behövs det kandidater till HUS delegationsval! Tveka inte, ställ upp!

Kolla videon där StudOrgs nuvarande delegater Mirjam Ekelund och Viola Mickos berättar
om delegationsarbetet och vad det innebär:
https://www.facebook.com/tuukka99/videos/3555717807806554

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ och i delegationsvalet väljs de 60
ordinarie medlemmar och 120 suppleanter som delegationen består av. Delegationen fattar
beslut om bland annat studentkårens budget och slår fast målsättningarna för företagen som
ägs av studentkåren, till exempel UniCafe. Alla som är medlemmar i HUS är röstberättigade i
delegationsvalet.

Valet ordnas 28-30.10 & 2-4.11. Måndagen den 21.9 är sista dagen att ställa upp i valet. Det
kommer att dyka upp mera information på StudOrgs kanaler under augusti och september så
håll utkik där!

StudOrgs ordförande för studie- och arbetslivsutskottet, Tuukka Kainulainen, fungerar som
campusansvarig och koordinerar kampanjen från StudOrgs sida. Om du är intresserad av att
ställa upp kan du ta kontakt med Tuukka Kainulainen (tuukka.kainulainen@helsinki.fi)
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