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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
 
Aika: 23.09.2013 klo 16:00
 
Paikka: Staabin toimisto
 
Läsnä Aake Pihlainen

Timo Granlund
Tiina Riihilahti
Aino Siiroinen
Johanna Kiviranta
Frans Duldin
Marjo Nurmela
Anni Suikkanen
Venla Monter
Tilda Oksanen
Tuomas Kuoppala

 
Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16:00.

 
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen, sihteeriksi Tiina Riihilahti ja pöytäkirjantarkastajiksi
Johanna Kiviranta ja Marjo Nurmela.

 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

 
Ilmoitusasiat

Vuosijuhlasitsien henkilöstövastaavaksi on valittu Annukka Puutonen.
Keskiviikkona alkaa vujusitsien henkilökuntailmoittautuminen.
Lokakuun lopussa edarivaalien ennakkoäänestäminen ja marraskuun alussa varsinainen
äänestys. Johanna ja Tuomas hoitaa.
Anni Suikkanen on kastettu hallintotieteilijäksi.
Tuomas ja Venla eivät seurustele.
Pispalan kulttuuriexcun vastuu siirrettiin Johannalta Tiitille.
Aake lähtee Kreikkaan la 29.9. ja on reissussa noin viikon.
Risteily tulee; hinta osallistujalle 44 euroa + bussit. Boomilla ilmoittautuminen alkaa
perioditauon jälkeen - niin meilläkin.

 
Sopoillat
Syksyn sopoillat 7.10., 4.11. ja 2.12.

 
Syksyn toimintakalenteri
Päivitetään toimintakalenteri syksylle ja Venla tekee yleisen infon syksyn tulevista tapahtumista.

 
Vuosijuhlasitsit
Henkilökunnan hakuinfoviesti lähetetty, ilmoittautuminen henkilökunnaksi alkaa ke 25.9.
Osallistumismaksu sitsaajille 30 euroa. Tilaa 100:lle Staabin jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle,
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Osallistumismaksu sitsaajille 30 euroa. Tilaa 100:lle Staabin jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle,
sisältäen hallituksen.
 
Ilmoittautuminen sitseille alkaa 1.10. jäsenmaksun maksaneelle jäsenistölle, hallituksen avecit
ilmoittautuvat 7.10. ja ulkopuoliset avecit voivat ilmoittautua 8.10. alkaen.
Kutsuvieraiden ilmoittautuminen 13.10. mennessä.
 
Vaihdettiin kutsuvieraslistasta SYY pois ja otettiin tilalle BOSA.

 
Liikuntatoimihenkilö
Muutama vanhempi opiskelija on esittänyt mielenkiintoa alkaa liikuntatoimihenkilöksi.
Keskusteltiin asiasta. Päätettiin, että Frans selvittää asiaa ja kysyy, ovatko vielä kiinnostuneita.

 
Uudista ja uudistu - messut
Päätettiin, että mikäli joku maksaa itse matkalippunsa poistuessaan Uudista ja uudistu -

messuilta to-pe
(26.-27.09.) aikana, ja hakee korvausta, maksetaan korkeintaan 13,50 euroa.
Messutalkoolaiset saavat liput lokakuun Kolmioihin.

 
Muut esille tulevat asiat

TLK:n vuosijuhlaedustus käsitellään seuraavassa kokouksessa.
 

Seuraava kokous
Seuraava kokous on 7.10. klo 16:00

 
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 17:00.

 
 
 
Tampereella ___ . ___ . 2013
 
 
 
______________________________  ______________________________
Aake Pihlainen   Tiina Riihilahti
puheenjohtaja    sihteeri
 
______________________________  ______________________________
Johanna Kiviranta   Marjo Nurmela
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja
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