
 
STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
 
Aika: 7.10.2013 klo 15.15
 
Paikka: Staabin toimisto
 
Paikalla: Aake Pihlainen

Anni Suikkanen
Aino Siiroinen
Frans Duldin
Marjo Nurmela
Mikki Paulamäki
Timo Granlund
Tuomas Kuoppala
Venla Monter
Tiina Riihilahti, saapui kohdassa 7.
Sakari Eskola, saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 10.

 
 

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 15.15
 

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

Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen, sihteeriksi Anni Suikkanen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Aino Siiroinen ja Marjo Nurmela.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat
Haalareiden PITÄISI tulla ajoissa Hämeenkadun Approon mennessä.
Approetkot alkavat to 10.10 klo 14 TOAS Ilmarin kerhohuoneella.
Marjo saattaa seota.
Sonjan ja Venlan tuparit on marraskuussa, hallitus on kutsuttu.

 
Vuosijuhlasitsien ohjelman, koristelun, audiolaitteiden ja bussien budjetti.
Päätettiin palkintojen, koristelun ym. rekvisiitan budjetksi 400 euroa.

Päätettiin audiolaitteiden budjetiksi 70 euroa.
Venla selvittää edullisimman bussikuljetusvaihtoehdon.

Lokakuun kuukauden liikunta
Päätettiin lokakuun kuukauden liikunnaksi seinäkiipeily.
Yhden henkilön osallistumismaksu on 8 euroa, josta osallistuja maksaa itse 5 euroa ja Staabi
maksaa 3 euroa.
Kuukauden liikunta järjestetään ma 28.10.2013.

 
Liikuntatoimari
Erno Lehtinen ei ole kiinnostunut toimimaan liikuntatoimarina.
Heta Ratasvuori ei ole vielä antanut lopullista vastausta.
Mikäli Heta Ratasvuori vastaa myöntävästi, tulee hänestä Staabin uusi liikuntoimari vuoden
2013 loppuun saakka.
Hallinnoijat ry:n ja TLK:n vuosijuhlaedustus

Hallinnoijien vuosijuhlille (9.11) edustajiksi lähtevät Sakari Eskola ja toinen myöhemmin
päätettävä edustaja.
TLK:n vuosijuhlille (26.10.) edustajiksi lähtevät Aake Pihlainen ja Venla Monter.
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päätettävä edustaja.
TLK:n vuosijuhlille (26.10.) edustajiksi lähtevät Aake Pihlainen ja Venla Monter.

Fuksiviikkojen maksuosuudet
Päätettiin, että ollaan valmiita laskemaan Spatikan maksuosuutta fuksiviikkojen kustannuksista,
mikäli myös Hallat ry on näin valmis tekemään.

Seuraava kokous
Kokoustetaan seuraavan kerran viikolla 43, ellei pakottavaa tarvetta kokoukselle ilmene.
 

Muut esille tulevat asiat
Ehdotetaan, että Korruptio on 22.11. tai 23.11.2013.

 
Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 16.37.
 
 
 
Tampereella 07.10.2013

 
______________________________ _______________________________

Aake Pihlainen Anni Suikkanen

puheenjohtaja sihteeri

 
______________________________ _______________________________

Aino Siiroinen Marjo Nurmela

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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