MATRIX RY
Hallituksen kokous 01/2011
17.1.2011 klo 16
Komero

Läsnä
Hallituksen jäsenet:
Ossi Syrjänen (puheenjohtaja)
Hanna Joronen (sihteeri)
Elina Kaksonen
Salla Kilpinen
Reetta Vuorinen
Pekka Karjalainen
Joni Luhtalampi
Emmi Hatakka
Varajäsenet:
Tuomas Toivio (saapui kohdassa 4)
Noora Nuutinen
Ville Helko
Toni Karvonen
Tommi Nurmela
Muut:
Jussi Timonen
Milja Selin
Anssi Leppäkoski
Vesa Kauhajärvi (poistui kohdassa 10)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

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

3. Kokouksen työjärjestys
Lisättiin kohta 7.3. Klusterihengailut.

4. Ilmoitusasiat

●
●
●

Weierstrass on ilmoittanut haluavansa esiintyä vuosijuhlilla.
Villen vaimo lähtee pois ja Anssi pääsi Geogebra-kurssille.
Myös Pasilan alkaminen luettiin ilmoitusasiaksi.

5. Posti
README saapunut.

6. Talous

●
●
●

Haalarilasku tullut.
Hallitusseminaarin budjetti alittui.
Keskustelua vihkon käytöstä.

7. Menneet tapahtumat
7.1. Hallitusseminaari
●
●
●
●

Hyvin meni, vaikkakin lapiointia oli paljon säiden muututtua äkillisesti.
Anssin vanhemmat tyytyväisiä mökin kuntoon.
Virallista osuutta olisi saanut olla enemmän.
Osallistujia 16 henkilöä.

7.2. Tammikuun fuksit

●
●
●
●

15 nähty, 20 piti tulla.
Elina ja Reetta kiersivät kampuksen ja kävivät syömässä fuksien kanssa.
Klusterilla oli perjantaina 8-9 uutta fuksia. Fuksit olivat tyytyväisiä klusterihengailujen
yhteislähtöön.
Elina ja Reetta lupasivat järjestää yhteisiä illanistujaisia uusille fukseille.

7.3. Klusterihengailut
●
●

Matrixilla ennen hengailuja siivousvuoro.
Hengailut menivät hyvin, ihmisiä oli reilut 50.

8. Tulevat tapahtumat
8.1. Yhteissitsit
●
●
●

6.2.
Tekis laittanut viestiä, että laitetaanko molemmille ainejärjestöille omat kiintiöt sitseille.
Päädyttiin omiin osallistujakiintiöihin.
Matrixilla tarjoilijanakki, homma hoidossa.

8.2. Emmin excut
●
●

Kummanki kaa ja mukana myös Vesa 4.2. klo 18 tai 20 Presidentissä.
Talviretki Tallinnaan 21.1.

8.3. Matlun metromatka
●
●

26.1.
Lähtö Itäkeskuksesta tasan klo 18:30

9. Kerhoasiat
●
●
●
●

Matrixilla paljon kerhoja, joista osalla ei ole toimintaa lainkaan.
Vesa Kauhajärvi kiinnostunut Jätkäntappajien elvyttämisestä.
Määrättiin lakkautettavaksi Trinity, elokuvakerho, filosofiakerho ja Silmukka.
Perustettiin AV-komitea.

10. META

●

●
●
●
●
●
●

●
●

Tarvitaan ehdottomasti uusi kahvinkeitin, jossa on automaattinen virrankatkaisu ja
merkkivalo, koska kahvinkeitin on jäänyt päälle muutamaan kertaan vähän ajan sisällä ja
aiheuttanut vaaratilanteen. Ville lupasi ottaa asian hoitaakseen.
HYY:lle lähetetty viesti klusterin avaimista.
Komeron avaimia vaihdettu toistaiseksi vähän. Vaihdot pyritään tekemään
mahdollisimman nopeasti.
Yleistä keskustelua avaimista.
Vesa ja Reetta lähtevät mukaan LAL-tapaamiseen.
Suoravalittujen info 16.6. Reetta ja Elina hoitavat nakituksen.
Vadim on pyytänyt Wikipedian 10-vuotisjuhlille järjestely- ja tilanhoito apua. Voidaan
auttaa järjestelyissä, mutta tilan kanssa ei voida auttaa. Vadim on luvannut t-paitoja
korvaukseksi auttamisesta.
MM-kyykkään ei päästä. Keskusteltiin mahdollisuudesta osallistua kisaan muiden
ainejärjestöjen kautta.
Anssi on lähettänyt sähköpostia tiedekunnalle pikkujoulujen tarjoilijapalkkioista.

11. Seuraava kokous
Torstaina 3.2. klo 15 Komerossa.

12. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:14.
Hyväksytty kokouksessa 3/2011

