MATRIX RY
Hallituksen kokous 05/2011
18.3.2011 klo 14
Komero

Läsnä
Hallituksen jäsenet:
Ossi Syrjänen (puheenjohtaja)
Hanna Joronen (sihteeri)
Emmi Hatakka
Vesa Piilola
Pekka Karjalainen
Venla Haapanen (poistui kohdassa 6)
Joni Luhtalampi
Salla Kilpinen
Elina Kaksonen
Varajäsenet:
Toni Karvonen
Tommi Nurmela
Noora Nuutinen
Muut:
Jussi Timonen
Janne Timonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:15.

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

3. Kokouksen työjärjestys
Lisättiin kohta 9.5. Vuosijuhlien kiitosilta.

4. Ilmoitusasiat

●
●
●

Hallitustaulu on saatu seinälle.
Kokoustarjoiluna ärrimurrikeksejä.
Tänään oli kevät.

5. Posti
●
●

TKO-älyn lehti ReadMe.
Postikortti Roomassa olleilta. Kortissa ollut lihava mies herätti hilpeyttä.

6. Talous
Hyväksyttiin seuraavat maksut maksettavaksi:
●
●
●
●
●
●

20,84e Noora Nuutiselle. Noora vapautettiin ennakkovastuusta.
47,84e vuosijuhlasilliksestä Anssi Leppäkoskelle.
5e tuutoristartista Elina Kaksoselle.
15e kaikkiin klusterihengailuihin.
Kaksi Viikki GP -joukkuetta (10e) käteiskassasta.
Palautetaan sillismaksu Iida Koivumäelle.

Yksistä haalareista annettiin kymmenen euron alennus, koska haalarintilaajalle ei ollut enää
jäljellä oikeaa kokoa.

7. Jäsenasiat
Vesa on käynyt jäsenrekisteriä läpi ja korjannut virheitä. Hyväksyttiin 20 uutta jäsentä ja
poistettiin 160. Tällä hetkellä jäseniä on reilut 570.

8. Menneet tapahtumat

8.1. Vuosijuhlat
●
●
●

Vuosijuhlat menivät hyvin, eritoten vanhat pitivät juhlia kerta kaikkiaan loistavina.
Keskusteltiin vastuun hoitamisesta.
Isännistön tulisi osallistua siivoamiseen, ellei ole erityistä syytä poistua ennen siivouksen
alkua.

8.2. Laskiainen
●
●
●

Ossi sai jälleen haltuunsa muiden järjestöjen lippuja.
Kaikilla tuntui olleen kivaa.
Matrix osallistuu ehkä joskus myös mäenlaskukisaan.

8.3. MaO-nakki
●
●

Toni, Samuel, Tommi ja Anssi olivat MaO:n jatkoilla narikassa.
Nakki sujui hyvin.

8.4. Pj-semma
●
●

Ossi ja Vesa osallistuivat.
Mielenkiintoinen ja yllättävän hyödyllinen tapahtuma.

9. Tulevat tapahtumat
9.1. MAL:n talviseminaari 2.-3.4.
●
●

Vesa ja Joni lähtevät semmailemaan.
Pyritään saamaan kontakteja muihin järjestöihin ja ehkä myös sponsoreita.

9.2. Alina-varaus su 3.4.
●
●
●
●
●

Päätettiin järjestää haalaricocktailtilaisuus. Reetta, Noora ja Venla hoitavat järjestämisen.
Ajateltiin laittaa Alina-saliin neljän hengen pöytiä, jolloin voitaisiin järjestää noin 60
henkilön tilaisuus.
Tarjottavaksi tilaisuuteen tulisi jotain helposti syötävää, esimerkiksi ranskalaisia, nakkeja
ja nugetteja.
Sähköpostiin tulee tieto tapahtumasta ensi maanantaina tai tiistaina,
paperi-ilmottautuminen seuraavalla viikolla.
Tilaisuudessa ei ole tiettyjä istumapaikkoja osallistujille, mutta nimikyltit kuitenkin
tehdään, samoin lauluvihkot.

●

Hinnaksi päätettiin 5e.

9.3. Viikki GP
●
●

Kisailemaan lähtee 2 joukkuetta.
Ossille on ilmoittautunut noin 20 henkilöä.

9.4. Klusterihengailut
●

Ensi perjantaina!

9.5. Vuosijuhlien kiitosilta
●
●

Ti 29.4. tai 5.5. Iidan saunalla, kiitosillan perään päätettiin järjestää kevätsauna.
Budjetiksi päätettiin 40e.

10. META
●
●
●
●
●
●

Jussi häiritsi jälleen kokousta.
Joni organisoi omat klusterihengailut tänään illalla.
Keskusteltiin jäsenrekisteristä. Jatkossa jäsentietolomakkeet tulee täyttää
täsmällisemmin.
Anssi järjestää touko- tai kesäkuussa sitsit senioreille ehkä Sivistyksessä. Nakkeilijoita
tarvitaan jonkin verran.
Syksyn ennakkovaraukset Alinaan tulee tehdä viikolla 14.
Ainakin isännät ja emännät osallistuvat HYY:n Alina-koulutuksiin tänä keväänä.

11. Seuraava kokous
Keskiviikkona 30.3. klo 16 Komerossa.

12. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25.
Hyväksytty kokouksessa 6/2011

