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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
 
Aika: 16.9.2013 klo 16.00
 
Paikka: Staabin toimisto
 
Läsnä: Aake Pihlainen

Marjo Nurmela, poistui kohdan 10 jälkeen
Tuomas Kuoppala
Timo Granlund
Venla Monter, poistui kohdan 10 jälkeen.
Tiina Riihilahti
Anni Suikkanen
Aino Siiroinen
Frans Duldin
Tilda Oksanen
Mikki Paulamäki


 
Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16:06.
 
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen, sihteeriksi Tiina Riihilahti ja
pöytäkirjantarkastajiksi Frans Duldin ja Mikki Paulamäki.
 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Lisättiin VOO ry:n vuosijuhlat kohdaksi 11 ja kirjanpitotositteet kohdaksi 12; hyväksyttiin
esityslista.
 
Ilmoitusasiat

Haalarit tulevat ajoissa Hämeenkadun approon.
Syyskuun kolmioissa Kolmioiden kaikkien aikojen kävijäennätys ja myös Tivolin
kävijäennätys.
Anni Suikkasta ei ole kastettu.
 

Vuosijuhla-asiat
Vuosijuhlasitseille tilataan haalarimerkki, yhteensä 150 kpl. Päätettiin kutsua Boomi, Hallat,
Spatikka, Iltakoulu, JKY, Hallinnoijat, Indecs, Luuppi, TLK, SYY; 2 paikkaa/järjestö.
Jäsenistölle 100 paikkaa, sisältäen hallituksen. Yritetään täyttää sitsit ensisijassa jäsenistöllä,
mutta mikäli paikkoja jää, aloitetaan avec-ilmoittautuminen, johon hallituksen aveceilla on
etuajo-oikeus. Tilataan 120 kpl sitsilauluvihkoja, kunhan likviditeetti paranee.

 
Kastajaisasiat
Käytiin läpi kastajaispäivän kulku. Hallituslaiset tapaavat toimistolla klo 9:00.
Päätettiin tilata 100 kpl pizzoja jatkoille. Jatkoilla palkitaan myös kastajaisten
voittajajoukkue, hallintotieteiden fuksiviikoissa ansioitunut fuksi sekä kaksi seuraavaksi
tullutta fuksia. Fukseille lahjakortit Juvenekselle 10 eur, 20 eur ja 30 eur.
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tullutta fuksia. Fukseille lahjakortit Juvenekselle 10 eur, 20 eur ja 30 eur.
 
Ruotsin excu
Staabille on 80 paikkaa. Päätettiin osallistua.
 
Uudista ja uudistu – messut
Päätetään, että Staabi maksaa talkoolaisille matkat ja majoituksen ja tarvittaessa yhden
aterian/ messupäivä.
 
Pispalan excursio
Päätettiin siirtää Pispalan kulttuuriexcu tiistaille 8.10.
 
VOO ry:n vuosijuhlat
Päätetään tukea vuosijuhlaedustajien osallistumista 50 %:lla eli 20 euroa/ edustaja.

 
Kirjanpitotositteet
Päätettiin, että alle 30 euron tositteisiin tarvitaan jatkossa vain yhden nimenkirjoittajan
hyväksyntä.

 
Muut esille tulevat asiat

Palkkarisauna järjestetään viikolla 50.
Seuraava kokous ma 23.9. klo 16:00.

 
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kl 17:14.

 
 
Tampereella ___ . ___ . 2013
 
 
 
______________________________  ____________________________
Aake Pihlainen   Tiina Riihilahti
puheenjohtaja   sihteeri
 
 
______________________________  ____________________________
Frans Duldin    Mikki Paulamäki
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja
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