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Protokoll fört vid Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid

Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (24/2020) måndagen den 13 juli klockan 18.00 via

Zoom.

Närvarande

Anna Backström

Laura Törnroos

Lucas Hasselblatt

Alexander Beijar

Elvira Rapo

Ronja Lindh

Tuukka Kainulainen, anlände kl 18.19 under 453§

Susanna Johansson Lundberg

Titus Wahlgren

Oscar Suomela

Elin Nyqvist

Linnéa Lang, avlägsnar sig kl. 18.34 under 454§

446§   Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.07 av ordförande Backström.

447§   Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

448§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Oscar Suomela, Elin Nyqvist och Linnéa Lang beviljades närvaro- och yttranderätt kl. 18.07

449§   Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lindh och Beijar.

450§   Godkännande av föredragningslistan
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Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

451§     Fiilisrunda

De närvarande fick redogöra för sitt humör för dagen.

452§ Anmälningsärenden

2.7, Sponssökningsevenemang, 8 deltagare

453§ Ekonomi

- Den mesta av halarsponsen har betalats till StudOrg.

- Wahlgren har kontaktat företaget från vilket det har beställts kårband och medaljer, än

så länge är situationen oklar men kommer att klarna inom kort.

- Det ska kollas hur många StudOrg-halarmärken det finns och beställas mera vid

behov.

Kainulainen anländer.

454§ Spexansvarigas hälsning

Manuset är nästan färdigt och spons har sökts och beviljats. Lärkan och Nypolen är bokad,

spexansvariga försöker nu hitta en lokal där bandet kan öva. Programblad och halarmärken

ska ännu fixas. Lang ska ta reda på möjligheterna att avboka Lärkan vid behov.

Gällande hur man ska få folk att binda sig och inte hoppa av, hoppas Lang att medlemmarna

har hög moral och inte sviker. En eventuell deadline ska skapas, efter vilken man inte längre

får hoppas av spexverksamheten.

Lang avlägsnar sig.

455§ StudOrgs sommarträff 8.8.2020

De ansvariga för StudOrgs sommarträff lördagen den 8 augusti är Johansson Lundberg, Rapo

och Backström. Sommarträffen hålls utomhus om vädret tillåter.
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456§ Höstens datum

Det gjordes en genomgång av höstens datum.

457§ Coronas påverkan på höstens verksamhet

Från och med 1 augusti får man ordna evenemang såväl inomhus som utomhus igen.

Universitetet ska försöka gå in i tredje fasen i augusti, det vill säga att återgår till all

verksamhet förutom publik och massevenemang. Så som situationen ser ut för tillfället

kommer hösten att i stort sett kunna ordnas som planerat och enligt tidigare år men med extra

hänsyn till hygienen.

Det är ännu oklart när fas fyra inleds, vilket innebär att normal verksamhet kan inledas.

458§ Utskottsteser

Programutskottet

- Inget att rapportera

Internationella utskottet

- Johansson Lundberg ska nästa vecka ha ett onlinemöte med utistutorerna för att

planera hösten

- Möjligheterna för att redigera och uppdatera utiskomposten ska ännu kollas upp

Gulnäbbsutskottet

- Introveckan börjar för StudOrgs del på en tisdag i år. Under tisdagen kommer

gulisarna att träffas i tutorgrupperna och det ordnas eventuellt en picknick eller någon

form av tävling. På kvällen träffas de som vill på Thirsty Scholar. På onsdag är det

bowling om möjligt, annars utomhusevenemang i form av olympiska spel. Lindh har

bokat övervåningen på Heidi’s Bier Bar på onsdag. Torsdagen är den enda dagen då

gullisarna kommer till skolan. Efter deras informationstillfällen i skolan ska de få

prova halare och umgås i tutorgrupperna. På fredagen ordnas det gulisfest om

situationen tillåter, eventuellt med stängd efterfest. Om det inte är möjligt att ordna

gulisfest ska det ordnas någon form av utomhusevenemang. Förfesten före

guliskaraoke ordnas högst troligen utomhus med tutorerna. Gulissitsen ordnas

troligtvis i två olika omgångar och gulisintagningen ordnas som vanligt utomhus och i

år kanske också efterfesten.
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- Det ska göras en kort videopresentation på styrelsen till introveckan, klippen filmas

under styrelsens sommarträff. Dessutom ska det göras en video på hur man printar i

skolan

Festutskottet

- StudOrg har fått ett samarbetsförslag från Politicus ordförande Sara Haapalahti.

Samarbetet skulle innebära att det skapas en ny tradition att Studorg är med och

hjälper ordna deras gamylsits som ordnas under hösten. På så sätt ordnas gamylsisten

endast en gång i året och StudOrg behöver inte ordna en separat gamylsits på våren.

Beijar ska svara till Haapalahti att Studorgs styrelse 2020 ser positivt på samarbetet

Årsfestkommittén

- Sponssökningen har nu kommit igång. Hittills har det kommit in 701 € och

produktspons

Kommunikationsutskottet

- Soc&kompostens andra nummer är halvvägs färdig

Studie- och arbetslivsutskottet

- Kainulainen har blivit bjuden till orientaatiobrunssi

459§ Post

- SNÄf:s enkät gällande gulisevenemang

- Räkning för Wix.com

460§ Övriga ärenden

- Utlottningen av boken Nationen ska ske i augusti. Törnroos kontaktar Förlaget

461§ Infobrev

- Informationen sker via Instagram

462§ Nästa möte

Nästa möte hålls 15.8.

463§ Mötets avslutande
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Mötet avslutades kl. 19.38 av ordförande Backström.

_________________________________   _________________________________

Ordförande Anna Backström Mötessekreterare Laura Törnroos

_________________________________   _________________________________

Protokolljusterare Ronja Lindh Protokolljusterare Alexander Beijar
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