
 
 
 
STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
 
Aika: 13.05.2013 klo 16.00
 
Paikka: Staabin toimisto
 
Paikalla: Aake Pihlainen

Anni Suikkanen
Aino Siiroinen 
Marjo Nurmela
Mikki Paulamäki
Tilda Oksanen
Venla Monter
Tiina Riihlahti, saapui kohdassa 8

 
 

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16.09
 

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valinta.

Puheenjohtajaksi valitaan Aake Pihlainen, sihteeriksi Anni Suikkanen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Venla Monter ja Mikki Paulamäki.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

Ilmoitusasiat
Staabille on varattu Kuntamarkkinoille 10 paikkaa.
Vapusta on selvitty.

Staabin kesätapahtuma
Päätettiin pitää kesätapahtuma lauantaina 20.07.2013.
Päätettiin kesätapahtuman budjetiksi max. 400€, joka käytetään tilavuokraan. Staabi ei
tarjoa ruokaa tai juomaa tapahtumassa.
Vuosijuhlasitsit
Päätettiin vuosijuhlasitsien ajankohdaksi ke 23.10.2013.
Vuosijuhlasitsien paikaksi päätettiin varata Messukylän työväentalo.

Päätettiin lisäksi järjestää sillis to 24.10.2013 samassa paikassa. Sillis toimii kuukauden
kolmioetkot korvaavana tapahtumana.

Tuutortoiminnan järjestely kesällä
ti 4.6. on hallintotieteiden valintakokeet, joihin tarvitaan muutama hallituksesta
pitämään ”ständiä.”
pe 5.7. julkaistaan hallintotieteiden valintakokeiden tulokset, minkä jälkeen alkaa
fuksikirjeiden postitusurakka, jossa tarvitaan hallituslaisten apua. Talkoot alkavat viikon
27 viikonloppuna ja jatkuvat tarpeiden mukaan viikolla 28.
to 3.9. ohjelmaksi sovitaan ”Makumatka Tampereelle”. Tapahtumasta järjestämisestä
vastuussa Tilda.

Fuksilehti
Päätettiin, että painatetaan ns. fuksi-Staapinen (fuksikirjeestä erillinen lehti), joka
painatetaan mustavalkoisena värillisillä kansilla 100 kpl uusille fukseille jaettavaksi.
Koko hallituksen panosta kaivataan lehden tekemisessä.
Aino pyytää tarjouksia eri painoista.
Syksyn vaellus
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Aino pyytää tarjouksia eri painoista.
Syksyn vaellus
Päätettiin pitää Staabin jokasyksyinen vaellus la 21.09. - su 22.09.2013.
Mikki varaa Jaulin mökin kyseiselle ajankohdalle.
Jäsenmaksuehdotus yhdistyksen kokouksen päätettäväksi
Päätettiin ehdottaa yhdistyksen kokoukselle Staabin vuoden 2013 jäsenmaksuksi 30€ ja
kannatusjäsenmaksuksi 20€. Jäsenmaksuehdotukset ovat samansuuruiset kuin edellisen
vuoden vastaavat jäsenmaksut.
Tampin ostaminen
Päätettiin ostaa yksi kappale Tamppi-lehteä (10€).
 
Staabin näkyminen pääsykoepäivänä
Päätettiin pitää Staabin ”ständia” valintakoepäivänä. Tarkoituksena on tarjota mehua ja
keksiä valintakokeissa olleille.
Päätettiin tarjoiluille budjetiksi 20€.
 
Kokouskäytännöt kesällä
Päätettiin kesälle kaksi alustavaa kokousajankohtaa, jotta hallituksen jäsenet voivat hyvissä
ajoin varautua olemaan käytettävissä ko. ajankohtina.
Kokousajankohdat ovat su 30.06.2013 klo 16.00 ja su 21.07.2013 klo 16.
Mikäli tarvetta kokoontua ei ole, voidaan kokoukset perua.

 
Muut esille tulevat asiat

Amos-klubin vuokrasopimus ensitapaamista varten on allekirjoitettava viikolla 33.
Vappuviikon läpikäynti.

 
Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 18.32.
 
 
 
 
 
 
Tampereella ___ . ___ . 2013

______________________________ 


Aake Pihlainen Anni Suikkanen

puheenjohtaja sihteeri

______________________________ 


Venla Monter Mikki
Paulamäki 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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