Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten
opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö

Hybridi ry

Yhdistyksen hallituksen kokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

pöytäkirja 17/06
2006

7.10. klo 19.21-20.14
Nahkurinpiha 5 as 21, Turku
Tuomo Liljenbäck
Mirkka Heinonen
Antti Levo
Jouko Salo
Emilia Harju
Antti Heikkonen
Miikka Tarkia
Teemu Karlsson

1 § Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Liljenbäck avasi kokouksen klo 19.21.
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Työjärjestys
Puheenjohtajan ehdotus kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin muutoksetta(liite 1).
4 § Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
5 § Posti
Ei käsitelty saapunutta postia.
6 § Illanvietot
Laskiainen
Red Bull sponsoroi tapahtumaa.
Keskusteltiin mahdollisista esiintyjistä ja esiintyjäpalkkion suuruudesta. Muutaman
mahdollisen esiintyjän nimi tuli esille ja jokaiselta kysyttiin mielipidettä
esiintyjäpalkkiosta. Mielipiteet palkkiosta jakautuivat 2000 euron molemmin puolin.
7 § Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat
Kannanotto opetuksen järjestämisestä periodien ulkopuolella
Todettiin, että jäsenjärjestöt olivat tyytyväisiä kannanoton sisältöön. Päätettiin lähettää
kannanotto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitoksille.
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8 § Kilpailut
Vaatedesign
Todettiin, että kilpailuun ei edelleenkään ole tullut muita kuin Tuomon ehdotus.
Päätettiin, että Tuomo Liljenbäck voitti designkilpailun. Tuomo ei osallistunut
päätöksentekoon tämän kohdan aikana.
Päätettiin, että vaatteita myös tilataan. Tilauksen yksityiskohdat päätetään
myöhemmin.
9 § Edustus
Lippu
Keskusteltiin lipun ulkoasusta ja katseltiin eri vaihtoehtoja Joukon valkokankaalta.
Lyhyen keskustelun oltiin yhtämielisiä siitä, että lipun taustavärin tulisi olla musta.
Hybridin logo sijoitetaan lipun ulkoreunasta katsoen kultaisen leikkauksen kohdalle.
Lippuun tulevan logon värit ovat samat kuin alkuperäisessä logossa, vihreä ja
keltainen.
10 § Tiedotus
Todettiin, ettei tällä kertaa ole tiedotettavaa.
11 § Talous
Todettiin, että Red Bullilta saadaan 200 euroa sponsorituloja Syysstartin osalta.
12 § Muut mahdolliset asiat
Seuraava kokous on 19.10. klo 18.
Aloitteet: Anomukset: Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen: Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei ollut
saatavilla.
Muut mahdolliset asiat:

13 § Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Liljenbäck päätti kokouksen klo 20.14.

_______________________________ ______________________________
Tuomo Liljenbäck (puheenjohtaja)
Antti Levo (sihteeri)
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