MATRIX RY
Hallituksen kokous 5/2009
10.3.2009 klo 16
Komero

Läsnä
Hallituksen jäsenet:
Iida Koivumäki (puheenjohtaja)
Vesa Järvinen (sihteeri)
Eija Muhonen (poistui kohdassa 10.1.)
Tuomas Toivio
Tero Pirinen
Hanna Toikka
Jan Stenlund
Panu-Pekka Kuitunen
Varajäsenet:
Janne Sirén
Mika Ovaskainen (saapui kohdassa 5.)
Anssi Leppäkoski (poistui kohdassa 6.)
Lauri Hellstén
Muut:
Ossi Syrjänen (poistui kohdassa 10.2.)
Sauli Lindberg (poistui kohdassa 5.)
Annika Piiroinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.34.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys
Lisättiin kohdat:
10.9. Viikki GP
10.10. Tuutorisauna
11. Klusteriasiat
Siirrettiin muita kohtia (kohdasta 11. alkaen) eteenpäin +1.

4. Ilmoitusasiat
Hanna ja Noora oli olleet Turengissa ja osallistuneet pubivisaan Matrixin nimellä.
Eija esitti vaatimuksen selkeästä käsialasta kassavihkoon.
NightLifeTour on huomenna.

5. Posti
1.) Haalarimerkkimainos.
2.) Kutsu Matlun 15v. juhliin.
3.) Kutsu Fuusioon, fyysikkokillan 62v. vuosijuhliin.
4.) Ålandsbankenilta muutoksia palveluhinnastoon.

6. Talous
Hyväksyttiin seuraavat kulut:
Lankaa 6 €.
Päätettiin antaa tukea yhteensä 4 futissarjalle tänä vuonna, osallistuja maksaa 3 € ja Matrix
loput. Maksukatoksi päätettiin kuitenkin 150 € / vuosi 2009 (tähän mennessä tukeen mennyt 31
€).
Päätettiin Vuosijuhlien kiitosillan budjetti 20 €.

Päätettiin sponsoroida pinssit St Patrik's Day -tapahtumaan osallistuville, budjetti 7,5 €.
Päätettiin Tuutorisaunan budjetiksi 40 €.

7. Uusien nettisivujen julkistus
Tästä eteenpäin kaikki dokumentit yms. on lisättävä uusille sivuille, Eija ilmoitti että haluaa sivut
viikossa valmiiksi. Sivujen avaamisesta on tarkoitus päättää seuraavassa kokouksessa.
Korjausehdotuksia kaivataan.

8. Järjestäytymiskokouksen, hallitusten kokousten 2 ja 3 pöytäkirjojen
hyväksyminen
Pöytäkirjat hyväksyttiin ilman muutoksia.

9. Menneet tapahtumat
9.1. Väliviikon perjantai-ohjelma
●

Merkkiompeluissa perjantaina päivällä oli ollut paikalla 12 henkilöä , haalareita 2 kpl ja 4
ompelijaa. Ompeluiden jälkeen oli ollut vuorossa kyykkää 8 hengen voimin, täysin uusia
pelaajia oli peräti 3 kpl. Pelit oli tiukat ja tulos 2-1. Illan Klusterihengailuihin oli saapunut
16 henkilöä.

9.2. Hyal:n järjestösitsit
●

Eija kertoi että sitseillä oli ollut hauskaa, puolituttuja oli osunut paikalle jonkin verran.
Eijalla oli päällä mekko ja Panu kuvaili Eijan olemusta sikakänniseksi, kuulemma jopa
laulanut Hopeista Kuuta.

9.3. Laitoskahvit
●

Laitoskahveilla oli sekä hyvä tunnelma että hyvää kahvia. Teemu kyseli laitoksen johdolta
Yliopistolain uudistuksesta ja muusta asiaan liittyvästä, saadut vastaukset olivat
rauhoittelevia ja positiivisen sävyisiä. Kävi myös ilmi että Moodilaiset pelkää meitä ja
Komerossa asiointia, tuntemattomien ihmisten mulkoilua kannattanee jatkossa välttää.

10. Tulevat tapahtumat
10.1. Vuosijuhlat

●

Käytiin järjestelyjen tilannetta läpi jälleen, alasauna on varattu. Hanna ja Noora ovat
molemmat kipeänä ja ääntä lähtee vähän huonosti asioiden hoitoon.

10.2. Vuosijuhlien kiitosilta
●

Päätettiin budjetiksi 20 € ja sovittiin että Hanna ja Noora miettivät ajankohdan.

10.3. Yhteissitsit
●

Eija, Eeva ja Iida ovat lupautuneet hoitamaan asiaa, ilmo on täynnä.

10.4. St Patrik's Day
●

Tapahtuma järjestetään 17.3., päätettiin sponsoroida osallistuville pinssit, budjetti 7,5 €.

10.5. Hallituksen tutustumisilta
●

Idea on lähtöisin Eijalta ja Iidalta, nettiin tulee äänestys päivämäärästä. Keskustelua
käydään hallituslistalla, ohjelmaa voi ehdotella ja paikaksi mietittiin alustavasti Klusterin
kerhohuonetta.

10.6. Olutmaisteluilta
●

Päätettiin että tapahtumaa siirretään tulevaisuuteen.

10.7. SIK:n ulkositsit, Matlun 15-vuosijuhlat, Limeksen synttärisitsit
●
●
●

5 lähtijää SIK:n ulkositseille (4 kutsuttu alunperin), ilmo loppuu 12.3., Panu harkitsee
myös osallistumista.
Iida miettii lähtöä Matlun 15-vuosijuhliin, vanha päätös sponsoroinnista pätee.
Limeksen synttärisitseille ei sponsoroida edustajaa, omin päin saa toki mennä.

10.8. Hiukkasen vierailu 7.-8.4.
●

Mietittiin Iidan saunan vuokraamista vierailua varten, tästä tulisi Matrixille kuluja n. 24
€.

10.9. Viikki GP

●

Tähän mennessä ilmoittautuneita on 8 hlö, ilmo loppuu torstaina.

10.10. Tuutorisauna
●

Päätettiin Tuutorisaunan järjestämisen kokonaisbudjetti 40 €, Tero ym. hoitavat
järjestelyt.

11. Klusteriasiat
Janne piti saarnan Klusterin siivoamisesta bileiden päätteeksi sekä avaimellisten velvollisuudesta
heittää avaimettomat ulos lähtiessään mikäli ovat viimeisinä avaimenhaltijoina paikalla.

12. META
Panulle lätkäistiin pullasanktio puhelimen soimisesta kokouksessa.
HYAL:n edustaja haluaa tulla vierailulle seuraavaan kokoukseen.
Sitä seuraavaan kokoukseen Terhin olisi tarkoitus tulla puhumaan talousasioista.
Tuomas kyseli HYK:n ja Resonanssin lahjarahojen käytöstä, Lauri oli vienyt lahjan HYK:lle
omasta pussistaan.

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous on pe 27.3. Klusterilla klo 17.

14. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.
Hyväksytty kokouksessa _____/2009

