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1. Virtualyoga
Ta en paus från kandiskrivandet, tentläsandet eller vad
det nu är som möjligtvis stressar dig! Det är nämligen
dags för yoga!

Den här torsdagen den 19.11 kl. 18.15–19.15 håller Sara
Andersson virtualyoga för oss via Zoom. Timmen är
gratis för StudOrgs medlemmar. De anmälda får en länk
till sin e-post till både yogatimmen och dess
spotify-lista.

Anmälan: Anmälningen är bindande och sker genom att
skicka ett e-post till hetkihelsinki@gmail.com. Du kan
t.ex. skriva: ”Anmälan till yoga för Soc&kom: Förnamn
+ Efternamn”.

Allt du behöver är lite plats, en dator, telefon, padda eller
liknande för att delta via Zoom, bekväma kläder och ett
bekvämt underlag. Ifall ni vill ha yogamusik från Spotify
så se till att ni har en extra ljudspelare för musiken. Ta en

stund för dig själv och slappna av

Evenemanget hittas här: https://www.facebook.com/events/736705440263069

2. Instagram-live
Har du testat på alla recept du kan? Vill du
ha mera inspiration en torsdagkväll? Häng
med på StudOrgs Instagram-live den här
torsdagen 19.11 kl. 16.30 framåt då Agnes
Lindberg lagar shrimp fajitas!

Mera information dyker upp på Instagram
under veckan.

3. Vinkväll och höstmöte Q&A
Har du frågor om hur höstmötet går till? Har du tänkt ställa upp men vet inte hur man gör
eller vad man kan förvänta sig? Har du ingen aning vad ett höstmöte är? Eller vill du helt
enkelt bara ha en ursäkt att dricka vin på en måndag?

Måndagen den 23.11 kl. 18.00 ordnas
en vinkväll och höstmöte Q&A på
Zoom. Häng med för sällskapet eller få
svar på frågorna du har. Den nuvarande
styrelsen svarar på era frågor om både
styrelseposter och funktionärsskap.

Du kan också skicka in dina frågor på
förhand via länken:

https://forms.gle/1BL8SdyQERyGM21A6

Vad? Vinkväll och höstmöte Q&A
När? Måndag 23.11 kl. 18
Var? Zoom, länk postas i evenemanget
Evenemanget hittas här: https://www.facebook.com/events/816891602462846
4. Höstmöte
Det är dags för StudOrgs höstmöte! Mötet
kommer att äga rum torsdagen den 26.11
kl. 17.00 via Zoom.

Föreningsmöte är föreningens högsta
beslutsfattande organ där alla
föreningsmedlemmar har rösträtt. På
höstmötet gås bl.a. verksamhetsplanen och
budgetförslaget igenom för nästa år och så
väljs styrelsen för verksamhetsåret 2021.
Detta är din chans att påverka på riktigt eller bara komma och höra hur det går för föreningen.
På grund av coronasituationen sker höstmötet i år via Zoom. Det här innebär en del
instruktioner som vi kommer ut med innan mötet, för att kunna möjliggöra höstmötet. Trots
att vi inte kan sitta i Soc&koms-festsal och smutta på vin, ska vi inte låta det hindra oss från
att ta beslut inför nästa år och välja en ny styrelse.

Är du intresserad av att ställa upp i styrelsen 2021? Anmäl gärna ditt intresse på
förhand: https://forms.gle/w9BSZNHmX5iogvgT6

Vad? StudOrgs höstmöte
Var? Zoom såklart
När? Torsdag 26 november kl. 17.00. Zoom-länken öppnas kl. 16.45.

Evenemanget hittas här: https://fb.me/e/4G3XUCCfv

5. Halarutdelning
”This is a utdelning like no other in history. This is the amazing halarutdelning”

Dags för halarutdelning! Din enda
chans att ta dig igenom racet och in
i mål för att äntligen få din kära,
gula halare! Följ med på en
halarutdelning olik någon annan,
där du i lag får kämpa dig igenom
uppgifter som sätter dig på spel på
många olika sätt.

Så anmäl ditt lag, ta på dig dina varmaste kläder och förbered dig, för nu börjar racet!
Anmälan sker via denna länk: https://forms.gle/aNrMDcNUw1ekp3FQ6 och stänger 25.11
kl. 23.59.
Om du inte har ett lag: anmäl dig som enskild och så lägger vi dig i ett lag!
Om du har ett lag: skriv ditt lagnamn, men observera att alla i laget ska anmäla sig skilt!

Om du hör till en riskgrupp eller inte kan delta i racet, finns det även möjlighet att hämta
din halare vid ett annat tillfälle. Mer info om det kommer senare!

Vad? Orientering i lag för att få din halare!
När? 3.12. Individuella starttider till
varje lag från och med kl. 13.00
Var? Runt omkring Kronohagen
Hur? Anmäl ett lag på max 10
personer och kom på plats den tid
som vi delat ditt lag. Om du vill bli
indelad i ett random lag går det också
att ordna!

Mera information hittas i
evenemanget:
https://www.facebook.com/events/1005327366545508/
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