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

Helsingfors universitet rf:s styrelsemöte (21/2021) torsdagen den 19 augusti klockan 18.00

via Zoom.

Närvarande

Julia Rehn
Jessika Berglund
Daniela Holmberg
Selja Taipale
Moa Aulanko
Kenny Mäkikara
Alexandra Cederberg
Sara Björklund
Elin Nyqvist
Lucas Hasselblatt
Viola Mickos

371§   Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.01 av ordförande Rehn.

372§   Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

373§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.

374§   Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Cederberg och Hasselblatt.

375§ Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

376§ Fiilisrunda

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen.

377§ Anmälningsärenden
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- 12-13.6, Tutorernas sommarträff, 18 deltagare

- 3-4.7, Styrelsens sommarträff, 9 deltagare

378§ Ekonomi

Ekonomin är stabil. Holmberg ska ta reda på hur hon kan betala Wix räkning så att uppehåll

av StudOrgs hemsida kan fortsätta. Holmberg har inte ännu lyft stipendiet av Tre smeder och

ska skicka in redovisning för förra året till dem. Holmberg ska jämföra olika möjligheter för

ändring till en ny bank till StudOrgs ekonomihantering. Holmbergs ska redovisa

halvårsrapporten på kommande möten.

379§ HUS anvisningar och restriktioner gällande evenemang

- Begränsningar på Nypolen: Inga festliga tillställningar, 25 pers max inomhus med

säkerhetsavstånd.

380§ Höstens evenemang

- Introveckan: Aulanko och Cederberg utreder vilka evenemang som kan hållas på plats

med minskade grupper, vilka som kan hållas utomhus och vilka som måste inhiberas

på grund av ändringen i corona-restriktionerna. Planen är att gulisarna i mån och

möjlighet ska kunna lära känna StudOrg, andra gulisar och andra studeranden redan i

början av skolåret.

- Övriga gulisevenemang: Vissa evenemang ska Aulanko direkt inhibera och vissa

ändrar hon på så de passar restriktionerna. Exempelvis måste gulissitsen planeras om

och guliskaraoken måste inhiberas.

- Kommande evenemang för hela föreningen: Inledande sitsen är först i rad av de

planerade evenemangen. Eftersom restriktionerna för tiden vid evenemanget ännu är

oklara, måste styrelsen följa med situationen och besluta sig närmare evenemanget om

möjliga ändringar.

381§ Skolbyggnaden och StudOrg-rummet

- Som det ser ut nu är en del av undervisningen är på plats i skolan. Soc&koms byggnad

är normalt öppen men man måste ha mask och säkerhetsavstånd i skolan. Unicafé är
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stängt. StudOrg rummet är öppet med samma regler som för resten av skolan. Efter

öppning av StudOrg-rummet ska rummet städas och kaffetillbehör ska skaffas dit.

382§ Årsfesten på Ravintola Sipuli 22.10.2021

- Hasselblatt har planerat olika scenarion inför årsfesten beroende på restriktionerna.

Hasselblatt ska diskutera med Sipuli ifall de kan skjuta upp bokningen. Han

återkommer senare om beslutet.

383§ Höstens möteskalendarium

- Styrelsemöten planeras vara på måndagar klockan 16 från och med den 6.8. Den 30.8

hålls styrelsemötet klockan 12. Möten ska hållas på Nypolen.

384§ Utskottsteser

Programutskottetet

- StudOrgs sommarträff ställdes in på grund av oväder.

- Info om horrorjakten ska skickas ut till föreningar som brukar hålla en punkt.

- StudOrg idrottar kan ordnas inom restriktionerna på max 25 personer och

säkerhetsavstånd.

Internationella utskottet

- Några utbytesstuderanden (utisar) har redan anlänt till Finland. En chatt har grundats

för utisarna. Planering inför kommande läsåret pågår.

Gulnäbbsutskottet

- Gulishösten ska ordnas och planering av den pågår.

Festutskottet

- Inget att rapportera.

Årsfestkommittén

- Årsfesten fortsätts planeras och sponssökningen fortsätter.

Kommunikationsutskottet

- Inget att rapportera.

Studie- och arbetslivsutskottet
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- Mäkikara ska börja planera evenemangen inom studie- och arbetslivsutskottet.

YKA-exkursionen ska ta plats i november. Studieteknik-evenemang planeras.

385§ Post

- Inbjudan till RE-JUST Final Conference 17 september 2021 - Towards a

victim-centred criminal justice system

- Inbjudan till seminariet Nordiska perspektiv på självstyre: Åland, Grönland och

Färöarna 25.8.2021 alla Soc&kom studeranden

- Fråga om representant till YTHS studenthälsans arbetsgrupp.

386§ Övriga ärenden

- Rehn ska uppdatera styrelsens e-postlista så att Mickos är med i den.

- Det planeras att hålla en kräftis med styrelsen och delegationen.

387§ Infobrev

- Infobrev skickas inte denna vecka.

388§ Nästa möte

Nästa möte hålls 30.8 kl. 12.00 på Mannerheimsvägen 5 A.

389§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.19.19 av ordförande Rehn.

_________________________________   _________________________________

Ordförande Julia Rehn Mötessekreterare Jessika Berglund

_________________________________   __________________________________
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Protokolljusterare Alexandra Cedeberg Protokolljusterare Lucas Hasselblatt
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