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

Helsingfors universitet rf:s styrelsemöte (9/2021) måndagen den 8 mars klockan 17.00 via

Zoom.

Närvarande

Julia Rehn
Jessika Berglund
Daniela Holmberg
Selja Taipale
Moa Aulanko
Alexandra Cederberg
Sara Björklund, anlände 17.06.
Elin Nyqvist
Kenny Mäkikara
Lucas Hasselblatt, anlände 17.07.

160§   Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.05  av ordförande Rehn.

161§   Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

162§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

163§   Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Cederberg och Nyqvist.

164§   Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

Sara Björklund anlände 17.06.

Lucas Hasselblatt anlände 17.07.

165§ Fiilisrunda

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen.
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166§ Anmälningsärenden

- 2.3, HUS studieutskottets möte, 2 deltagare

- 3.3, Möte med YKA:s kontaktperson, 1 deltagare

- 3.3, USF-möte, 2 deltagare

- 4.3, Soc&koms vänners möte, 1 deltagare

- 5.3, möte om tutorintervjuer med högskolan, 2 deltagare

167§ Ekonomi

Ekonomin är stabil. Björklund har fixat presentkorten till Plantagen, som fungerar som pris

för quizen och skickar kvittot till Holmberg. Tre smeders stipendie-ansökan öppnas snart och

Holmberg ska kolla upp det.

168§ Workshop med Oxford Research

StudOrg har blivit kontaktad av Sofia Karlsson från Oxford Research i tanke om att ordna en

workshop tillsammans om deras arbete och konsultbranschen som sektor. StudOrg är

intresserad av samarbete och Mäkikara tar kontakt med Karlsson för att fråga ytterligare info

om workshopen.

169§ Styrelse- och tutorskjortorna

Styrelseskjortorna bestämdes bli svarta. Styrelsen ska fundera på vad som ska stå på

skjortorna och hur de ska se ut och fylla i svaren i blanketten som Aulanko skickar.

170§ Rektorskaffe 15.3

Styrelsen ska träffa högskolans ledning på rektorskaffet den 15.3 kl. 9.00. Styrelsen läser upp

frågorna som medlemmarna har skickat in på förhand och diskuterar dessa.

171§ Förberedning av höstens datum

I mars brukar man ha ett möte om höstens datum med KupKom. Tills nästa vecka ska alla

utskott i StudOrg ha förberett sina preliminära datum för hösten.
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172§ Utskottsteser

Programutskottet

- Taipale har börjat marknadsföra blodgivningskampanjen.

- Första StudOrg idrottar ska hållas den 17.3 kl.18. Evenemanget är en virtuell

spelkväll där medlemmarna får spela Among Us.

- Taipale fortsätter planera äggjakten.

Internationella utskottet

- Tutorintervjuerna drar igång på tisdagen. Cederberg ska kontakta Heikel och fråga om

man kunde få mera internationella tutorer än de två som högskolan tidigare har

bestämt för.

Gulnäbbsutskottet

- Tisdagen den 9.3 börjar de två första tutorintervjuerna. Alla intervjuer är planerade till

kommande vecka. Det har kommit rekordmånga tutor-ansökningar.

Festutskottet

- Nyqvist var i kontakt med SF:s värdinna om beerpongturneringen. SF:s värdinna

tyckte det var bra idé med virtuell beerpongturnering. Evenemanget planeras att

ordnas i slutet av mars eller i början av april. Planeringen av evenemanget fortsätter.

Årsfestkommittén

- Sponsorsökningsmötet ordnas på fredagen den 12.3. Hasselblatt publicerar på sociala

medierna om evenemanget. Sponsorsökningen planeras med andra årsfestmarskalken

Lindh.

Kommunikationsutskottet

- Inget att rapportera.

Studie- och arbetslivsutskottet

- StudOrg och YKA ska underteckna sitt samarbetsavtal.

- Valdebatten kommer troligen flyttas till maj. Mäkikara ska diskutera det med de andra

ordnarna.

- Högskolan har svarat på klagomålet om att undervisningen inte borde hållas på

veckoslut: Mäkikara kommer ta upp ämnet i enkäten han gör om studierna för att få
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reda på fler åsikter.

- SAU-möte för planering av arbetslivsseminariariet planeras att hållas inom kort.

173§ Post

- Inbjudan till Kastelholmssamtal om fred 2021

- Förfrågan av möjlig workshop med Oxford Research

- Tack för deltagande av Stegmätaren och frågan om halarmärken

- Studentprästens hälsning

174§ Övriga ärenden

- Styrelsemedlemmarna kan hämta sina nycklar till Nypolenfrån HUS kontor.

- Studentprästen bjuds in på nästa veckas möte.

175§ Infobrev

- Frågor till rektorskaffet den 15.3

- Årsfestkommitténs sponsmöte

- StudOrgs blodgivning

- StudOrg idrottar - Among Us spelkväll den 17.3!

176§ Nästa möte

Nästa möte hålls måndagen 15.3 kl. 17.00 via Zoom.

177§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.48 av ordförande Rehn.

_________________________________   _________________________________

Ordförande Julia Rehn Mötessekreterare Jessika Berglund
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_________________________________   __________________________________

Protokolljusterare Alexandra Cederberg Protokolljusterare Elin Nyqvist
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