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1. Vårmötet 24.2 
StudOrgs vårmöte är ett av de två föreningsmöten som hålls varje år. Vårmötet är ett 
redovisningsmöte på vilket föregående års styrelse redovisar för föreningen hur året gått. 
Verksamhetsberättelsen och bokslutet 2020 kommer att gås igenom. 

Förutom detta kommer det i år ordnas några val på vårmötet. Posterna vi söker kandidater 
för är: 

- idrottsansvarig 

- spexansvariga (2-3 personer) för spexet våren 2022 

- andra gulismami/papi 

- kurator 

StudOrgs kurator väljs för ett två års mandat. Eventuella frågor om posterna kan riktas till 
styrelsen, t.ex. via sskh-studorg@helsinki.fi. 

På grund av coronasituationen sker vårmötet i år via zoom. Det här innebär en del 
instruktioner som vi kommer ut med innan mötet. 

ANMÄL DIG TILL VÅRMÖTET PÅ FÖRHAND: https://forms.gle/EL3BA1ZPfj7cUG6FA 

VAD: StudOrgs vårmöte 

VAR: Zoom 

NÄR: Onsdag 24.2 kl. 17.00, zoom länken öppnas 16.45 

VARFÖR: För att påverka och bli mer insatt i föreningens verksamhet! (Också en 
ypperlig ursäkt att smutta på lite vin på en onsdag..) 

 

2. VTM infotillfälle 25.2 
 
Vill du vara med och planera VTM, den årliga arbetslivsmässan för samhällsvetare? 
Torsdagen 25.2 kl. 16 ordnas ett infotillfälle på distans där du har chansen att påverka hur 
mässan ser ut i år! Mässan hör till de största evenemangen för samhällsvetaren och har 
haft flera olika intressanta talaren och workshops. 
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Varje soc&kommare kan gå med i planeringsteamet och bidra så mycket som man själv 
orkar eller hinner. Det är fritt fram att t.ex. ta ansvar för hela projektet eller helt enkelt 
brainstorma.  
 
Vi går enligt dina villkor och ingen tidigare erfarenhet krävs, enbart entusiasm och 
intresse! Med att delta i planeringen träffar du nya människor, lär dig många nya saker 
och får påverka hur mässan ser ut i år!  
 
Mera information: https://www.facebook.com/events/448071259970401/  

 
 

3. Tutoransökan förlängs till den 26.2 

 

Är du sprallig, lugn, hurtig, mysig, kulturell? Eller inget av det och kanske något helt 
annat? Sök då!  

Det är viktigt att tutorerna representerar olika människor. Det viktigaste är att du vill vara 
med, kan ta ansvar och är intresserad att ta del av verksamheten i Gulnäbbsutskottet och 
Internationella utskottet! 

Här nedan hittar du info och ansökan. Den är öppen fram tills 26.2 så tveka inte att söka! 

https://studies.helsinki.fi/instruktioner/nyheter/vill-du-bli-tutor-till-hostens-2021-nya-stud
enter  

Om ni har vilka som helst frågor kan ni kontakta oss: 

Gulnäbbsutskottets ordförande: Moa Aulanko, +358453170014, 
moa.aulanko@helsinki.fi, eller via Facebook. 

Internationella utskottets ordförande: Lexi Cederberg, +358505991611, 
alexandra.cederberg@helsinki.fi 

 

4. StudOrgs Pub Quiz 26.2 

 
Slutet av februari börjar närma sig vilket även innebär att det är dags för StudOrg att fira 
skottdagen. Vanligtvis ordnas det en skåttissits, men i år har vi valt att ordna ett pub quiz 
istället! 

Evenemanget sker via Zoom och man kan delta som lag eller som enskild deltagare. 
Lagen får bestå av upp till fem personer och vi fixar ihop lag åt de som deltar på egen 
hand. Skåttissitsen är traditionellt ett halarevenemang, så ifall man saknar att använda sin 
halare får man mer än gärna dra på den till evenemanget. Så damma av dina 
geografikunskaper och all onödig trivia du har i din hjärna och så ses vi på Zoom! 

Man får förstås också delta utan att vara med och tävla. 

Ett litet pris utlovas åt vinnarna! 

https://www.facebook.com/events/448071259970401/
https://studies.helsinki.fi/instruktioner/nyheter/vill-du-bli-tutor-till-hostens-2021-nya-studenter
https://studies.helsinki.fi/instruktioner/nyheter/vill-du-bli-tutor-till-hostens-2021-nya-studenter
mailto:alexandra.cederberg@helsinki.fi


Anmälan öppnar på torsdagen 18.2 kl 12.00 

VAD? StudOrgs PubQuiz 

NÄR? 26.2 kl. 18.00 

VAR? På Zoom 

VARFÖR? vem vill inte skryta med sin kunskap 

Mer info: https://www.facebook.com/events/4318304094866397  

 

 

Ha en fin start på veckan! 
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