
Infobrev 22/2020 

 

Hejsan alla! Även om det är sommarlov betyder det inte att föreningslivet läggs på hyllan. 

Här ett litet extra infobrev! 

 

1. StudOrgs sommarträff 8.8 

2. Sammanfattning av styrelsemötet 16.6  

 

1. StudOrgs sommarträff 8.8 

I hopp om att vi kan träffas på något annat sätt än via Zoom planeras en traditionsenlig 

sommarträff med StudOrg lördagen den 8 augusti. Under sommarträffen får man träffa sina 

bästa StudOrg vänner och umgås, äntligen!  

Evenemanget hittas här: 

https://www.facebook.com/events/245187566817402/245187610150731/?notif_t=admin_pla

n_mall_activity&notif_id=1590421434614146  

 

2. Sammanfattning av styrelsemötet 16.6  

Styrelsen har bestämt att under sommaren ha ett extra möte i juni och ett i juli för att hållas 

uppdaterade gällande eventuella ändringar i höstens planer. Nedan följer en sammanfattning 

av mötet 16.6, nästa extra möte kommer att hållas vecka 29.  

 

Under mötet diskuterades kontakten med högskolans ledning. Det bestämdes att en 

kontinuerlig feedback-blankett som finns tillgänglig året runt ska skapas. Blanketten ska 

finnas tillgänglig på hemsidan och det ska påminnas om den regelbundet i infobrevet och på 

socialakanaler. I feedback-blanketten kan studerande skriva feedback eller ställa frågor 

gällande sådant som styrelsen genast kan utreda, och även icke-brådskande ärenden. Det ska 

även göras en uppföljning av hur coronasituationen påverkat studerande i början av hösten i 

https://www.facebook.com/events/245187566817402/245187610150731/?notif_t=admin_plan_mall_activity&notif_id=1590421434614146
https://www.facebook.com/events/245187566817402/245187610150731/?notif_t=admin_plan_mall_activity&notif_id=1590421434614146


samarbete med högskolan.  

Gällande gulishösten diskuterades följande:  

Förutsatt att undantagstillståndet avtar kommer gulishösten i stort sett att vara densamma som 

tidigare år och som det hittills har planerats, men med stor uppmärksamhet på 

säkerhetsavstånd, deltagarantal och hygien. Ifall undantagstillståndet fortsätter lika som under 

våren ska gulisarna, om bara möjligt, få chansen att åtminstone träffas i sina tutorgrupper. 

Lindh önskar också att en sits på hösten isåfall prioriteras. En lösning skulle vara att ordna 

gulissitsen i två omgångar för att deltagarantalet inte ska bli för högt.  

 

Om hösten sker på distans är det viktigt att styrelsen deltar aktivt i distansevenemang och               

finns till hands för att stödja tutorerna vid behov. Det är överlag viktigt att styrelsen hjälper                

till med gulisverksamheten och ger en positiv bild utåt oberoende om det sker på distans eller                

inte. Ifall hösten påverkas mycket av olika former av restriktioner ska en eventuell             

uppskjutning av gulisevenemangen till våren 2021 diskuteras. Ansvaret över de evenemang           

faller isåfall ändå på styrelsen 2020:s ansvar.  

 

Gulnäbbsutskottet och internationella utskottet kommer i stor utsträckning att satsa på           

samarbetet under gulishösten. Överlag ser både gulnäbbsutskottets och internationella         

utskottets tutorer fram emot hösten och utskotten fortsätter att planera hösten i mån av              

möjlighet längs med sommaren.  

 

På mötet diskuterades även HUS delegationsval för mandatperioden 2020-2022. Delegationen          

är det högsta beslutsfattande organet inom Studentkåren. Det är oerhört viktigt för SNÄf att få               

en så bra representation till delegationen som möjligt, för då kan de representera             

svenskspråkiga studerandes, föreningars och nationers intressen så bra som möjligt. SNÄf har            

börjat förbereda sig inför detta. I år önskar SNÄf att varje medlemsförening och -nation              

utnämner en valansvarig. Den valansvariges uppgifter är att: fungera som          

kommunikationskanal mellan korporationen och SNÄf, informera korporationens medlemmar        

om valet och att överlag upptrissa valet. StudOrgs valansvariga är studie- och            

arbetslivsutskottets ordförande Tuukka Kainulainen  
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