Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 1/2013, 2.1.2013 klo 17.00 Olkkarilla
Paikalla: Jaakko Hynynen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen,
Christian Mohn, Pietari Keskinen, Edward Landtman, Vesa Laakso (saapui ajassa 17.04,
kohdassa 5)
Puheenjohtaja: Christian Mohn
Sihteeri: Emmi Peltonen
1 Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 17.02.
2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli riittävästi ihmisiä. Kokous todettiin
päätösvaltaiseksi.
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiitu Lahti ja Jaakko Hynynen.
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kohta 7.6 muutettiin muotoon "Hallituspinssit". Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin
muutoksineen.
5 Ilmoitusasiat
Pietari: 15.1. on tulossa abi-infopäivä M-salin edustalla. Tapahtumaan osallistuminen ei
sinänsä kuulu hallituksen tehtäviin, mutta kaikki halukkaat ovat silti tervetulleita
osallistumaan, koska väkeä tarvitaan.
Vesa Laakso saapui paikalle ajassa 17.04.
6 Mitä kuuluu?-kierros
Lotta: Loma oli ja meni. Kulkukortti oli töissä mitätöity.
Vesa: Ensimmäinen sakko on nyt saatu! On saanut heitettyä kamoja niemeen. Nyt on
muutto oikeasti päällä.
Tiitu: Kaikki on niin hyvin. Äiti ja sisko siivoamassa uutta kämppää. Muutto on käynnissä
ja tapahtuu ehkä huomenna.
Eetu: Kuuluu tosi hyvää. Avaimet ei vielä kädessä uuteen kämppään, mutta huomenna on
uusi yritys.
Sofia: Päivä on mennyt siivoushommissa. Ensimmäistä kertaa elämässä tullut kuurattua
uunia kaksi tuntia.
Jaakko: Yrityssuhdemaili tullut tänään. Joulu ja uv olivat hyvät. Tyttöystävä antanut jo

ensimmäisen pelikiellon joululahjapeliin. Ipad kuitenkin jäi itselle eikä lähtenyt
Vaasaan.
Pietari: Ei kuulu mitään.
Emmi: Hajotti, mutta ei hajota enää niin pahasti.
Christian: Joulu meni perheen kanssa, ja kaksi päivää riitti siihen hyvin.
7 Talous- ja hallintoasiat
7.1
Hyväksyttävät laskut
ProCounter-lasku. Juho maksaa suoraan. Hyväksyttiin.
7.2
Tilinkäyttöoikeudet
Myönnetään Otso Hannulalle (180488-161R) ja Christian Mohnille (230291085N)14.1. alkaen, jotta Juho saa tilinpäätöksen kasaan.
7.3
Rahastonhoitajalle oikeus maksaa tilavuokralaskut ja ProCounter-laskut
Hyväksyttiin.
7.4
Yhdistyksen tietojen päivitys PRH:lle
Kaikki eivät ole antaneet tietojaan vielä. Loput täyttävät pikimmiten.
7.5
Hallituskaapin avaimet
Osa on jo saanut omansa. Loput saavat, kun edeltäjät eivät niitä enää tarvitse.
7.6
Hallituspinssit
Kukin hallituslainen saa sellaisen itselleen ostaa.
7.7
Ponnet
”Lopetetaan apartheid killassa” – vastuussa Pietari ja Jaakko.
”Tutkitaan mahdollisuutta siirtyä sähköiseen äänestykseen” – vastuussa
Vesa ja Emmi.
”Tästä eteenpäin killan jäsenet vuosijuhliin kokkareille, ilmaiset yhteiset
kokkarit kaikille” – Lotta selvittää.
Vastuulliset valmistelevat lyhyet presentaatiot vuosikokoukseen.
7.8
Toimareiden kuulumiset (olkkaritoimikunta, liikuntavastaavat)
Vielä ei ole kuulunut mitään (huom. vuotta takana vajaat kaksi vuorokautta).
7.9
Mitä muuta tuli tehtyä?
Ensi vuoden budjetti on tulossa. Kukin saa kertoa kultakin osa-alueelta paljon rahaa
tulee käytettyä.
8 Opintoasiat
8.1
Hallopedit
Kaikki Athenen paikat tuli täytettyä.
8.2
Mitä muuta tuli tehtyä?
Perustetaan kiltaan opintotoimikunta, johon kutsutaan hallopedeja ja opintoasioista
kiinnostuneista opiskelijoita, ja joka tapaa sopivin väliajoin ja pysyy kärryillä siitä,

mitä kaikkea on kullakin meneillään.
9 Phuksiasiat
9.1
Kevään phuksit
Ei ole tulossa uusia phukseja kevään aikana.
9.2
Toimareiden kuulumiset (ISOt, KV-vastaava)
ISOja ei ole vielä valittu. Nykyisillä ISOilla menee hyvin. Nykyisen KV-vastaavan
kuulumisista ei vielä tietoa (vuosi vaihtui juuri).
9.3
–

Mitä muuta tuli tehtyä?

10 Tapahtumat
10.1 Tilakähmyt
Loppiaisen jälkeen on lopulliset kähmyt. Alustavat on tehty jo. Kauden päättäreitä
pitää vielä miettiä.
10.2 Killan vaihto 8.1.
Tilat on varattu (OK20 + iso), sauna on lämmin klo 17-01. Tapahtuma suunnitellaan
kokouksen jälkeen.
10.3 Halperse 12.-13.1.
Uusi hallitus järjestää ohjelmaa. Tuodaan tekemistä. Puhutaan ohjelmasta
kokouksen jälkeen.
10.4 Toimitusjohtajat tentissä 12.3.
Puhutaan asiasta Otson kanssa, ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
10.5 Pikku-IE
On valittu. Vaihto on 15.1..
10.6 Lukkarit
Vaihto on alppireissun jälkeen. IE ottaa yhteyttä lukkareihin, ja selvittää, ketkä
lukkaroivat mitäkin tapahtumaa.
10.7 Mitä muuta tuli tehtyä?
–
11 Ulkosuhteet
11.1 Vuosijuhla
On tulossa. Bearing Point jälleen kiinnostunut tukemisesta.
11.2 Toimareiden kuulumiset (TEK-kiltayhdyshenkilö, kulttuurineuvokset,
hupiministeri)
Ei vielä kuulumisia.

11.3
–

Mitä muuta tuli tehtyä?

12 Yrityssuhteet
12.1 Sponssisuunnitelmat 2013
Yritetään saada pari sponsoripakettia myytyä heti alkuvuoteen. Hoidetaan
sponsorointi wapputeltalle.
12.2 Tulevat excut
Nitorille ja Comptelille on tulossa excu, ja Accenturen CV-klinikka on 23.1..
12.3
–

HalPerseen sponssit

12.4 Yrityssuhdetiimi
On toivottavasti vielä hengissä.
12.5 Mitä muuta tuli tehtyä?
Yhteyshenkilöille on luonnosteltu sähköposteja, joissa uusi yrityssuhdevastaava
esittäytyy. Reaktorin kanssa koitetaan lounastaa.
13 Tiedotusasiat
13.1 Sähköpostilistojen päivitys
Emmi päivittää sähköpostilistat.
13.2 Athenen nettisivujen päivitys
Vesa päivittää nettisivut. Päivitettäviin asioihin kuuluu vaalisivujen piilottaminen ja
uuden hallituksen ja toimareiden lisääminen sivuille.
13.3 Facebookin päivitys
Ylläpito-oikeudet ovat nyt Vesalla, ja hän päivittää oikeudet muillekin.
13.4 Hallitusjuliste
Emmi Linkola on alustavasti lupautunut kuvaamaan. Hoidetaan seuraavan
kokouksen yhteydessä. Ideoidaan vielä facebookissa.
13.5 Kukka
Toimitus on olemassa ja sillä on oma fb-ryhmä. Vesa kutsuu Pietarin ryhmään.
13.6 Toimareiden kuulumiset
Valokuvaajille kuuluu hyvää. Muista ei ole tietoa.
13.7
–

Mitä muuta tuli tehtyä?

14 Vanhan hallituksen nakit uudelle hallitukselle

14.1 Athene-merchandise
Pietari selvittelee asiaa.
14.2 OLOcam ja ruokajonokamera
OLOcamista on jo ollut puhetta. Vesa hoitaa.
15 Muut esille tulevat asiat
15.1 Vuosijuhlaedustukset
Keskitytään kevään kähmyämiseen, ja puhutaan syksystä myöhemmin.
Huomioidaan, että kasat eivät ole vielä selvillä ja listasta puuttuivat ei-tuetut
edustukset, joihin saadaan luultavasti kutsut.
16 Seuraava kokous
Seuraava kokous on viikolla 3, ja sen tarkka ajankohta doodlataan tuonnempana. Kaikki
katsovat lukujärjestyksiään, jotta saadaan sovittua vakiokokousaika.
17 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 18.18.
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