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

Helsingfors universitet rf:s styrelsemöte (19/2021) måndagen den 17 maj klockan 17.00 via

Zoom.

Närvarande

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

336§   Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.03 av ordförande Rehn.

337§   Stadgeenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

338§   Beviljande av närvaro- och yttranderätt

Ingen behöver beviljas närvaro- och yttranderätt.

339§   Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Hasselblatt och Nyqvist.

340§ Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

341§ Fiilisrunda

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

- 11.5 VTM-möte, 1 deltagare

- 11.5 HUS Studieansvariges tacksägelsekväll, 1 deltagare

- 14.5 Kanelbullebak med FU, 8 deltagare

343§ Ekonomi

Ekonomin är stabil. Holmberg och Mäkikara kom överens att köpa 100 halarmärken till

valdebatten som blir cirka 100 euro. Holmberg fick egna bankkoder från Aktia. Rehn och

Nyqvist har skickat kvitton från Bäst i test till Holmberg.

344§ Feedback

- Kanelbullebak med FU: Det var inte så många deltagare på evenemanget.

Eurovisionsquizen gick bra och Björklund ansåg att evenemanget i sin helhet gick bra.

Taipale ansåg att det var bra att det inte blev alltför många då man kunde fråga och

diskutera under bullbakningen.

345§ Styrelsens sommarträff

- Sommarträffen bestämdes vara den 3-4.7. Under sommarträffen går styrelsen igenom

vårens feedback och allmän diskussion förs av det.

346§ Föreningens sommarträff

- Taipale ska välja ett datum i augusti till föreningens sommartäff.

347§ Höstens evenemang

- Festsäkerhet på Nypolen: Hösten ser ljusare ut med tanke på Coronapandemin och

därmed ska styrelsen planera hur evenemang och festligheter ska gå till festsäkert. Till

majoriteten av deltagarna kommer festregler och Nypolen som lokal vara nytt på

grund av Coronapandemin. Det skulle vara bra med flera portvakter. Styrelsen ska gå

igenom hur evenemang ska gå säkert till och vad för ansvarsområden alla har. Det är

viktigt att styrelsemedlemmarna står fast vid regler och ger gott exempel.
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- Styrelsemedlemmarnas uppgift och ansvar: Hösten kommer vara hektisk och en stor

kontrast till hur det varit på våren. Det är viktigt att tänka på hur man mår och hur man

orkar. Styrelsen förväntas att delta på det som ordnas men ska ha låg tröskel för att

berätta hur man mår och vid behov inte delta. Om det uppstår något problem och t.ex.

media kontaktar en som styrelsemedlem, så kan man alltid hänvisa till att kontakta

Rehn. Dessa punkter kommer ännu tas upp fysiskt före följande läsårets början.

348§ Utskottsteser

Programutskottetet

- Taipale har planerat in horrorjakten till den 16.10.

Internationella utskottet

- Inget att rapportera.

Gulnäbbsutskottet

- Aulanko har skickat fakturorna för halarna.

Festutskottet

- Nyqvist har fått kontakt med KupKom och har skickat StudOrgs preliminära datum

till dem. Ett kalendermöte hålls på torsdagen 20.5.

Årsfestkommittén

- Hasselblatt har skickat en preliminär tidtabell till Ravintola Sipuli inför årsfesten.

Kommunikationsutskottet

- Andra utgåvan av Soc&komposten publicerades den 15.5.

Studie- och arbetslivsutskottet

- Valdebatten är imorgon den 18.5 och ska ännu marknadsföras.

- Årets föreläsare-enkäten är ännu öppen. Bemärkelsen kommer delas ut under

högskolans planeringsdag i höst.

349§ Post

- Röda korsets förfrågan ifall StudOrg kan hjälpa till i blodgivningen.

350§ Övriga ärenden
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- Rehn påminner om rektorskaffet den 24.5 klockan 9.00.

- Sista styrelsemötet den 24.5 sker fysiskt.

351§ Infobrev

- Varje röst räknas! - Valdebatt den 18.5

- College- och halarmärkestorg den 21.5

- Frågor inför rektorskaffe

352§ Nästa möte

Nästa möte hålls måndagen den 24.5 kl. 17.00 på Båtsmansgatan 16.

353§ Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.17.40 av ordförande Rehn.

_________________________________   _________________________________

Ordförande Julia Rehn Mötessekreterare Jessika Berglund

_________________________________   __________________________________

Protokolljusterare Lucas Hasselblatt Protokolljusterare Elin Nyqvist
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