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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
 
Aika: 15.4.2013 klo 14.00
 
Paikka: Kasino kabinetti
 
Läsnä Aake Pihlainen

Timo Granlund
Sakari Eskola
Tiina Riihilahti
Aino Siiroinen
Johanna Kiviranta
Frans Duldin
Mikki Paulamäki
Marjo Nurmela
Anni Suikkanen

 
 

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14:09.

 
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen, sihteeriksi Tiina Riihilahti ja
pöytäkirjantarkastajiksi Timo Granlund ja Sakari Eskola.
 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
 
Ilmoitusasiat

Vappuviikon sponssit: Redbull, Tampereen jäätelötehdas ja Punanaamio
Vaasayhteistyölle 5/5
Alumnisaunalla oli liian vähän alumneja, mutta tapahtuma onnistui hyvin.
H13 rocks.

 
Avoimien ovien päivä
Keskiviikkona 24.4. klo 10-14:30. Ständi pitäisi olla valmiina 9:00. Tapahtumassa esitellään
myös tutkinto-ohjelmia. Ainejärjestöillä on mahdollista esitellä omaa toimintaansa väleissä.
Ainejärjestöt saavat ständeilleen pöydän ja ilmoitustaulun.
 
Haalarit päälle. Suunniteltiin ständin sisältöä ja keskusteltiin tapahtumasta. Marjo on
päävastuullinen.
 
Tuutoroinnin kehittämisen työryhmä
Päätettiin ettei lähdetä suoraan esittämään ketään työryhmään, mutta selvitetään
mahdollisuuksia.
 
Kolmiolippujen antaminen hullujen päivien työntekijöille
Päätettiin antaa Hulluilla päivillä talkootyössä olleille hallituksen ulkopuolisille (6 kpl) liput
seuraaviin Kolmiobileisiin.
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seuraaviin Kolmiobileisiin.
 
Syksyn 2013 haalaritilaus
Päätettiin valtuuttaa Anni hoitamaan haalaritilausta.
 
Vappuviikon tapahtumat
Ma 22.4. JKY:n puistofutis. Päätettiin, että Staabi lähtee mukaan ja Frans toimii tapahtuman
yhteyshenkilönä. Tämä on siis huhtikuun kuukauden liikunta.
Ti 30.4. Vappugrilliparty klo 12 Järvensivun Skybarissa, jonka jälkeen siirrytään
Sorsapuistoon.
 
Muut esille tulevat asiat

Fuksiviikoille alkoholiton päivätapahtuma
Keskusteltiin Vappusankarista.
Työelämäexcu Tampereen maistraattiin ma 22.4. klo 16 alkaen. Laitetaan infot liikkeelle
mahdollisimman pian, kun ne saadaan. Anniina aloittaa fb:n kautta ilmoittautumisten
keräämisen jo nyt.
Seuraava kokous ma 22.4. klo 14:00

 
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15:29.

 
 
Tampereella ___ . ___ . 2013
 
 
 
______________________________ ______________________________
Aake Pihlainen Tiina Riihilahti
puheenjohtaja sihteeri
 
 
______________________________ ______________________________
Timo Granlund Sakari Eskola
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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