Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 19/2013, 26.8.2013 klo 18.15 @Olkkari
Paikalla: Emmi Peltonen, Otso Hannula, Christian Mohn, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Jaakko
Hynynen, Tiina Toskovic, Pietari Keskinen (saapui ajassa 18.42, kohdassa 7.2)
Puheenjohtaja: Otso Hannula
Sihteeri: Emmi Peltonen
1 Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18.19.
2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin
kokous päätösvaltaiseksi.
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sofia Ahanen ja Christian Mohn.
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohdaksi 12.1 Kukkaviikonloppu ja kohdaksi 7.1 Killan kesäkokous. Siirrettiin
muita kohtia vastaavasti. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.
5 Ilmoitusasiat
Killalle ei ole enää tullut Wired-lehteä. Jaakko puhuu asiasta Futuricen kanssa syyskuun
alussa ja selvittää jatkoa.
6 Mitä kesään kuuluu? -kierros
Sofia: Hyvää kuuluu, hankki juuri PMMP:n keikalle liput. Kävi kirkossa. Ja näki hörhön.
Emmi: Hyvää kuuluu.
Tiitu: Vähän kipeä, mutta viikonlopun junnujen koristurnaus oli oikein kiva. Kaikki on niiin
hyvin.
Vesa: Tutustunut uusiin ihmisiin ja HelleAallossa tuli voitettua infolaisten joukkueella
hopeaa.
Tiina: Viimeinen viikko töissä menossa.
Jaakko: Irtisanoutui työpaikastaan, mutta BMI- ja yrityssuhdehommista löytyy tekemistä.
Christian: Vähän masentui, kun viime viikon oli veneilemässä eikä enää ole.
7 Yhteiset asiat
7.1

Killan kesäkokous

Ilmoittautuneita oli viime vuosiin nähden ennätyksellisen vähän ja näistäkin
ihmisistä osa joutui perumaan osallistumisensa, joten tapahtuma jouduttiin
perumaan. Tästä opittiin, että tämän tyyppiset tapahtumat pitää lyödä lukkoon hyvin
varhain ennakkoon.
7.2
Haalarimerkkien tilaaminen
Haalarimerkit on tilattu ja lopullinen versio on oikein hyvä.
Pietari saapui ajassa 18.42.
7.3
Tuulan ja Teemun läksiäisjuhla ja -lahjat 30.8.
Kilta osallistuu lahjoihin seuraavasti: Tuulan lahjaan osallistutaan 50 eurolla ja
Teemun lahjaan 10 eurolla. Kokouksen päätyttyä hallitus kirjoittaa lahjaan littyvät
viestit. Otso valtuutetaan ostamaan killan puolesta kaksi kukkaa juhlakaluille.
7.4
Syksyn vakiokokousaika
Kaikki valitsevat kurssinsa mahdollisimman pian, jotta ensi viikolla voidaan valita
ensimmäisen periodin vakiokokousaika.
8 Talous- ja hallintoasiat
8.1

Hyväksyttävät laskut

Saaja

Summa

Perustelu

Päätös

Henna
Mattila

18,20
euroa

Prewappusitsien yllätysmunat

Hyväksyttiin

8.2
Mitä muuta tuli tehtyä?
Otso menee tänään (26.8.) neuvoston kokoukseen, keskustelussa AYY:n
yhdistysohjesääntö.
9 Phuksiasiat
9.1
Orientaatioviikko
Alkaa ensi viikon maanantaina (2.9.). Viime viikolla oli palaveri aiheesta. Hallitus
esittäytyy pääaineinfossa maanantaina puoliltapäivin.
9.2
Teekkarielämää-tapahtuma
Otso, Vesa ja Lotta edustavat kiltaa lippuairueessa.
9.3
KV-toiminta
Tiinalla on tekeillä vaihto-opiskelijoille oma phuksiopas. Oppaan valmistuttua se
laitetaan killan nettisivuille sekä asianosaisille sähköisesti. Lisäksi Tiina on tehnyt
vaihto-opiskelijoiden phuksipistekorttiin Athenen oman sivun.
9.4
Mitä muuta tuli tehtyä?
Sofia on auttanut phukseja.

Palattiin kohtaan 8.1 Hyväksyttävät laskut.
Tiina poistui kokouksesta ajassa 19.14.
10 Opintoasiat
10.1 Mitä muuta tuli tehtyä?
Pietari hoitaa informaatioverkostoista valmistuneiden listan killan verkkosivuille
Vesan avulla. Pietari on puhunut ISOhenkilöille ensi syksystä.
11 Tapahtumat
11.1 Varaslähtö
On tämän viikon perjantaina (30.8.). IE:llä on homma hallussa.
11.2 Aalto Party
Killan pisteen budjettina on 200 euroa. Otso on pyytänyt sijaintia mahdollisimman
läheltä T-taloa sekä sähköt.
11.3 Muut orientaatioviikon tapahtumat
Nuotioiltaan ihmiset tuovat omat grillattavat. Pallogrillejä löytyy tapahtumaan.
Mahdollisimman moni hallituslainen tulee Phuksit vastaan phabut -jalkapallootteluun perjantaina.
11.4
-

Mitä muuta tuli tehtyä?

12 Tiedotusasiat
12.1 Kukka-viikonloppu
Tapahtuman aika ja paikka on lyöty lukkoon.
12.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
Killan turhia sähköpostilistoja tullaan poistamaan syksyn aikana. Syksyn
ensimmäinen viikkotiedote koskee orientaatioviikkoa. Phuksien tietojen keräystä
ennen Vesa poistaa ilmomasiinasta vanhoja tietoja.
13 Yrityssuhteet
13.1 Mitä muuta tuli tehtyä?
Christian ja Jaakko hoitavat keskenään laskuasioita Accenturen kanssa.
14 Ulkosuhteet
14.1
-

Vuosijuhlat

14.2
-

Mitä muuta tuli tehtyä?

15 Muut esille tulevat asiat
Lotta menee edustamaan kiltaa Lämmönsiirtoon.
16 Seuraava kokous
Vakiokokousaika doodlataan orientaatioviikon aikana. Orientaatioviikolla ei pidetä
kokousta. Seuraava kokous on viikolla 37.
17 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 19.47.
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