Hybridi Turku ry
17.1.2019

Yhdistyksen hallituksen kokous

Pöytäkirja 2/2019

Aika:

17.1.2019 klo 17.00

Paikka:

Hybridin toimisto

Läsnä:

Jani Paasivirta
Sampo Ahlholm
Anniina Jokela
Niko Kumpulainen
Sanna Launiainen, saapui kohdassa 7
Antti Pekkanen
Saara Pellinen
Peetu Seilonen, saapui kohdassa 3
Petro Silenius
Sami Spets, saapui kohdassa 7
Fanni Suomi

Hallituksen ulkopuolelta:
Kadir Demir, saapui kohdassa 19
Lauri Heinonen, saapui kohdassa 19
1. Kokouksen avaus
– Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
– Hyväksyttiin esityslista muutoksin; poistettiin kohta edellisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja
lisättiin kohta 17 Vuosijuhlat.
4. Ilmoitusasiat
– Peetu korjasi sohvan.
5. Posti
– Ei postia.
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6. Hallinnolliset asiat
– Edustusnauhojen jakaminen
– Jaettiin edustusnauhat Antille, Janille, Nikolle, Peetulle, Petrolle, Sampolle ja Sannalle.
– Myönnettiin nauhankäyttöoikeus koko hallitukselle.
– Toimiston avainten luovutus
– Kadir Demirin palauttama avain luovutettiin Sampolle.
– Kadir on luovuttanut Janille kassakaapin avaimen.
– HybridiSpeksi mukaan tapaamisiin
– HybridiSpeksi on hakemassa Hybridin jäsenjärjestöksi kevätkokouksessa.
– Päätettiin ottaa HybridiSpeksin edustajat mukaan vastuualuetapaamisiin jo nyt.
– Hybridin lipun lainaaminen HybridiSpeksin vuosijuhliin
– Päätettiin lainata Hybridin lippua HybridiSpeksin vuosijuhliin 4.5.
– Edustusbudjetti
– Viime vuonna edustusbudjettia on käytetty noin 200 €.
– Päätettiin edustusbudjetiksi vuosijuhlille yksi illalliskortti korkeintaan sataan euroon asti ja
25 € lahjaan.
7. Jäsenjärjestöjen kuulumiset
– Asteriski kysyi kyykkäbussin hintaa.
– Muilla jäsenjärjestöillä ei ole erityisiä kuulumisia.
8. Sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiat
– Tapaaminen hallopedien ja hallopedkoordinaattoreiden kanssa
– Jani jutteli tämän vuoden halloped-koordinaattori Paavo Palanterän kanssa.
– Huomenna on vuoden ensimmäinen tiedekunnan johtoryhmän kokous.
– Paavo voisi tulla meidän kokoukseen kertomaan mitä johtoryhmän kokouksessa puhuttiin.
– Tapaaminen Hybridiaanin kanssa
– Sampo laittaa Hybridiaanille viestiät tapaamisesta.
– Viime vuonna Hybridiaanin edustaja on käynyt meidän kokouksessa aina TYYn
edustajiston kokouksen jälkeen.
– Syksyn edustajistovaaleja pitää alkaa miettimään.
9. Menneet tapahtumat
– Ei asiaa.
10. Tulevat tapahtumat
– Hallituksenvaihtoilta 17.1.
– Tutustumisilta AAlyn hallituksen kanssa 29.1. klo 18
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– Sovitaan ensimmäiset vastuualuetapaamiset
– Järjestetään tapaamiset ainakin puheenjohtajille, tapahtumavastaaville, kopoille, sopoille,
ympäristövastaaville, kv-vastaaville ja tuutorivastaaville.
– Tapahtumavastaavien tapaaminen on 31.1.
– Tuutorivastaavien tapaaminen järjestetään vasta myöhemmin.
– Järjestetään mahdollisesti myös muita tapaamisia jäsenjärjestöjen kiinnostuksen mukaan.
– Kevään tapahtumat ja tapahtumapaikat
– Liukuva Laskiainen
– Ei järjestetä enää tänä vuonna.
– Korvaavaksi tapahtumaksi on mietitty tiedesynttäri-teemaisia bileitä, joissa voisi olla
rastikierros.
– Kysytään tapahtumavastaavien tapaamisessa jäsenjärjestöjen halukkuutta
rastikierroksen järjestämiseen.
– Hyvä päivä bileille olisi 13.3.
– Osakuntasali on varattu hallitussitsejä varten 21.2.
– Vegas on varattu Vappustarttia varten 25.4.
– Vappusitsit
– Järjestettiin viime vuonna ennen Wapunaloitusbileitä Osakuntasalissa.
– Voitaisiin tehdä samalla lailla tänä vuonna.
– Viime vuonna oli Indexin kanssa vappubileet.
– Voisi ehdottaa aikaisempaa ajankohtaa mahdollisille yhteisbileille, koska meillä on
jo VappuStartti.
11. Kansainvälisyysasiat
– Kansainvälisyysjaoston toiminnan aloitus
– Kysytään idean keksineeltä Enni Mannilalta, että mitä hän on ajatellut jaoston tarkalleen
tekevän.
12. Tiedotus
– Hallituskuvat
– Sanna ottaa meistä kuvat Quantumilla ennen seuraavaa kokousta.
– Kalentereiden käyttö
– Hybridillä on kaksi kalenteria: nettisivuilla näkyvä Hybridi ry -kalenteri ja vain Hybridin ja
jäsenjärjestöjen hallituksille näkyvä Hybriditapahtumat-kalenteri.
– Julkiseen kalenteriin laitetaan jäsenjärjestöjen isot tapahtumat.
– Jäsenjärjestöt laittavat omat tapahtumansa Hybriditapahtumat-kalenteriin, josta ne siirretään
julkiseen kalenteriin.
– Hybriditapahtumat-kalenteriin laitetaan myös vain järjestön omalle jäsenistölle tarkoitetut
tapahtumat.
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13. Excursio
– Bussikuljetukset MM-kyykkään
– Hyväksyttiin Matka-Niinimäen 2398 euron tarjous.
– Päätettiin hinnaksi 14 € per henkilö.
14. Työelämätapahtumat ja ulkoasiat
– Ei asiaa.
15. Liikunta ja kulttuuri
– Kysytään kiinnostaako jäsenjärjestöjä liikunta- ja kulttuurivastaavien tapaaminen.
16. Vuosijuhlat
– Anniina ja Laura Forsman aloittivat vuosijuhlien suunnittelun tiistaina.
– Kårenista saatiin edullinen tarjous.
– Varattiin Kåren 23.11.
– Päätettiin hakea vuosijuhlatoimikuntaan jäseniä vasta myöhemmin, koska tällä hetkellä ei
ole mitään tehtävää.
17. Vaihtoehtoinen opinto-opas
– Viime vuoden hallituksen pitäisi viedä viime vuoden VOO:t jäsenjärjestöjen toimistoille ja
kiltahuoneille.
18. Talous
– Ei asiaa.
19. Muut esille tulevat asiat
– Tapahtumavastaavat hankkivat lynivipit hallitukselle.
– Matlu ry:n 25. vuosijuhlat 2.2.
– Anniina on kiinnostunut.
– Viime vuoden hallituslaiset Laura Forsman ja Lauri Heinonen ovat halukkaita lähtemään,
jos muut tämän vuoden hallituslaiset eivät ole kiinostuneita.
20. Seuraava kokous
– Pidetään seuraava kokous perjantaina 25.1. klo 16. Nähdään ensiksi Quantumilla ja Sanna ottaa
meistä kuvat.
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21. Kokouksen päättäminen
– Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21.
Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Jani Paasivirta
Puheenjohtaja

______________________________
Antti Pekkanen
Sihteeri
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