MATRIX RY
Hallituksen kokous 9/2009
15.5.2009 klo 17
Klusteri

Läsnä
Hallituksen jäsenet:
Eija Muhonen (puheenjohtaja)
Vesa Järvinen (sihteeri)
Tuomas Toivio
Tero Pirinen (saapui kohdassa 7.)
Hanna Toikka
Panu-Pekka Kuitunen
Varajäsenet:
Janne Sirén
Mika Ovaskainen (saapui kohdassa 7.)
Anssi Leppäkoski
Kaisa Reunanen (saapui kohdassa 7.)
Muut:
Ossi Syrjänen
Saara Järvikangas (saapui kohdassa 12.)
Toni Kainulainen (saapui kohdassa 12.)
Aleks Kaksonen (saapui kohdassa 12.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.16.

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

3. Kokouksen työjärjestys
Lisättiin kohta:
●

11.4. Syksyn bileet

4. Ilmoitusasiat
Ossi leikkasi tukan.
Anssia pistettiin.
Hanna sai jäätelöautomieheltä ilmaista jätskiä.
Noora on pahoillaan kun ei päässyt paikalle.
Eija toivottaa kaikille hyvää kesää ja ilmoittaa samalla että trukkiajokoe on 29.5.

5. Posti
Eija huomautti että korteista on tapana pöytäkirjata lähettäjä ja paikka (jäänyt johonkin
pöytäkirjaan laittamatta, sihteerin moka).

6. Talous
Päätettiin antaa senioreille yllätyksenä 2 €/auto, yht. 4 € tukea senioritoimintaan.

7. Haalarimerkit (hinnat, 15v-merkki)

●
●

Päätettiin korottaa haalarimerkkien hinta takaisin 2,50 euroon, tipahtanut jossain
vaiheessa 2 euroon.
Päätettiin järjestää kilpailu Matrixin 15v-haalarimerkistä, merkkiehdotelmia otetaan
vastaan syyskuun loppuun asti, Janne hoitaa kilpailun käytännön järjestelyt, voittaja
päätetään hallituksen äänestyksellä.

8. HYY:n edustajistovaalit

Keskusteltiin edustajistovaaliin Matrixilta ehdolle laitettavien henkilöiden toimenkuvasta,
tehtävän pituudesta yms., lopullisesti ehdokkaat päätetään syksyllä.

9. Aikaisempien pöytäkirjojen hyväksyminen
Pöytäkirjat 4, 5, 6, 7 ja 8 hyväksyttiin muutoksitta.

10. Menneet tapahtumat
10.1. Matlun MEGAsuunnistus
●

Janne oli kipeä ja Eija siirtyi pitämään rastia. Hanna ja Kaisa hengailivat rastilla, Krista
käväisi paikalla. Ossi veti joukkuetta eikä muista mitään.

10.2. Verenluovutusexcu
●

Eija ja Eeva paikalla, verenluovutusohjeistus Eijan puheiden mukaan muuttunut.

10.3. Vappu
●

Ilma oli hieno ja ihmiset mukavia, fuksitkin mukana vapun juhlinnassa tosi kivasti. Eija
paloi ulkosalla ja muistikin meni.

10.4. Kyykkä Tapulikaupungin kanssa
●

Matrixin joukkue voitti, pelattiin monta peliä vielä "virallisen" osuuden jälkeenkin. Ossi
mainitsi erikseen että oli joka pelin voittajajoukkueessa mukana.

10.5. Matrixin kevät-i
●

Satoi vettä, Eija meni hakemaan lippua Klusterilta jossa sattumoisin HYK:n halko, Eija
jäi halkoon pitämään kevät-i:tä joten sekä lippu että Eija pysyivät turvassa.

11. Tulevat tapahtumat
11.1. Klusterihengailut
●

Tänään, hyvältä näyttää porukan suhteen.

11.2. KESÄ
●
●
●
●

Hallitusristeilylle voi ilmoittautua ensi viikkoon asti.
Eija haluaa järjestää terassiexcun.
Tuomas ilmoitti että Hinguere-kerho jatkaa kesällä.
Janne ajatteli järkätä kesän Klusterihengailut joko 3.7. tai 10.7.

11.3. Maakuntamatka
●

Tarkoitus olisi lähteä moikkaamaan jotain toista matematiikan ainejärjestöä, mahdollisia
ehdokkaita Turku, Jyväskylä ja Tampere.

11.4. Syksyn bileet
●

Syksyn bileet olisi tarkoitus järjestää 30.10 ja pikkujoulut 29.11.

12. META
Läystäke on valmis, Eija on ylpeä pojista.
Janne kertoi että Limekseltä olisi tulossa Matrixille 50 haalarimerkkiä myyntiin, à 2 €. Eija osasi
laskea yhteishinnan (100 €). Päätettiin myydä niitä itse à 2,50 €. Vastavuoroisesti Matrix myy
Limekselle 20 haalarimerkkiä.
Kiitosilta jäi pitämättä, Eija ostaa budjettirahoilla (20 €) jotain kivaa isännistölle ja emännistölle.
Botta on varattu 15v. juhlia varten, paikalle mahtuu 100 hlö, laulukirjaidea haudataan, Eija
ilmoittaa Tindelle. Jokainen hallitus+vara velvoitetaan kysymään sponsoria 2 paikasta, paikat
kysyttävä Tindeltä.
Tapahtumakalenterista puuttuu jotain, kotisivuissa vielä hiomista, Janne niin kännissä ettei
pysty kirjoittamaan.
Päätettiin antaa senioreille yllätyksenä 2 €/auto, yht. 4 € tukea senioritoimintaan.
Lauri ja Hanna haluaa järkätä pöytä&viinabileet.

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous on (alustavasti) pe 12.6. klo 16.30 Klusterilla.

14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.
Hyväksytty kokouksessa _____/2009

