Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten
opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö

Hybridi ry

Yhdistyksen hallituksen kokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

pöytäkirja 15/08
2008

30.9.2008 klo 16.30
AALy ry:n toimisto
Antti Heikkonen, puheenjohtaja
Jaakko Ilvonen
Samuel Kohonen
Iida Varjonen
Erno Sundberg (saapui kohdassa 6)
Hallituksen ulkopuolelta: Birgitta Phan

1 § Kokouksen avaus
• Hallituksen puheenjohtaja Antti Heikkonen avasi kokouksen klo 16.37.
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Työjärjestys ja kokouksen järjestäytyminen
• Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.
• Hallitus valitsi kokouksen sihteeriksi Birgitta Phan
4 § Ilmoitusasiat
• Heikkonen lähetti tiedekunnan hallopedeille tiedustelun puuttuvista kokousmemoista.
5 § Posti
• Hybridi sai postikortin Kemistien excursiolta
• TYYltä alayhdistyspostia puheenjohtaja- ja taloudenhoitajatapaamisista sekä
projektiavustuksista.
6 § Vierailut
• Kakolan kierros
o Hinta määräytyy yksittäisten kävijöiden mukaan, eli mitä enemmän kävijöitä, sitä
kovempi hinta.
o Käytetään ilmoittautumisessa Digitin ilmosysteemiä.
o Päätetään, että maksimissaan kolmekymmentä henkeä mahtuu mukaan.
o Päätetään päivä myöhemmin, kun saadaan Turku Touringilta lisätietoa
• Mat.-lt.excursio
o Ilvonen ehdotti vierailua Itä-Euroopan yliopistokaupunkia.
o Keskustellaan excursiosta syyskokouksessa
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7 § Koulutukset
• Sundberg on menossa taloudenhoitajakoulutukseen.
8 § Illanvietot
• Piltti-iltamat
o Heikkonen kävi eilen tekemässä sopimuksen S-Osiksella
o Virallisena jatkopaikkana toimii Sotku
• Perjantaibileet
o Tapaaminen perjantaina 3.10. klo 17 alkaen Proffan Kellarissa, jonne siis tulossa
edustajat Asteriskiltä ja TYK ry:ltä
• Liukuva Laskiainen
o Ilvonen laittoi ajankohdasta sähköpostia Börsiin.
o Keskusteltiin yhteisistä etkoista ennen illan juhlia Börsissä. Esille nousi seuraavia
ideoita:
 Mäen jälkeen grillailua Sotkulla?
 Saunomismahdollisuus?
 Päätettiin ottaa asia esille syyskokouksessa rahan varaamista varten.
9 § Tiedotus
• Perjantaibileistä tiedotetaan perjantain kokouksen jälkeen.
• Kakolasta tiedotetaan, kunhan Kohonen on saanut tarkempaa tietoa asiasta.
• Heikkonen laittaa tiedottaa ainejärjestöjä PJ- ja kopotapaamisesta
10 § Talous
• Ostetaan TYK ry:ltä 5 haalarimerkkiä Piltti-iltamia varten hintaan 10€.
• Varataan TYYn saunaan 85€.
• Varataan Pj- ja kopotapaamisen tarjoiluihin 40€.
11 § Muut mahdolliset asiat
• Seuraava kokous: Tiistaina 14.10. klo 18 IVA ry:n toimistolla
• Aloitteet:• Anomukset:• Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen: • Muut mahdolliset asiat: 12 § Kokouksen päättäminen
• Puheenjohtaja Antti Heikkonen päätti kokouksen klo 17.11.

_______________________________
Antti Heikkonen (puheenjohtaja)

______________________________
Birgitta Phan (sihteeri)
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