Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten
opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö

Hybridi ry

Yhdistyksen hallituksen kokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

pöytäkirja 19/08
2008

16.12. klo 16.17
IVAn toimisto
Antti Heikkonen, puheenjohtaja
Outi Eivola, sihteeri
Jaakko Ilvonen
Samuel Kohonen
Vappu Nieminen
Erno Sundberg
Iida Varjonen

1 § Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Antti Heikkonen avasi kokouksen klo 16.17
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Työjärjestys
Puheenjohtajan ehdotus kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin muutoksetta(liite 1).
4 § Ilmoitusasiat
 Vappu on valittu TYYn hallitukseen vuodeksi 2009.
 Nucleus ry on liittynyt yhdistyksen jäseneksi.
5 § Posti
 Kirje verotoimistosta.
 Antti selvittää, miksi kirje saapui vanhalla osoitteella.
6 § Tapahtumat
 Liukuva Laskiainen 09
 Päätettiin haalarimerkin pohjaväriksi kirkkaan vihreä.
 Päätettiin tilata merkkejä 700 kpl.
 Sopimus kirjoitetaan vuoden alussa.
 Päätettiin etsiä tilaisuuteen vain yksi bändi.
 Sotku on varattu neljästä eteenpäin täyttämään TYYlikkään laskiaisen ja
Börsin välistä aikaa.
 Perjantaibileet
 Päätettiin järjestää vuoden ensimmäiset perjantaibileet 30.1. ja pyytää
järjestäjiksi IVAa ja Digitiä.
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 Antti varaa Sotkun
 Kevään toisia perjantaibileitä suuniteltiin pidettäväksi 17.4. Samana
päivänä järjestetään myös tiedekuntaolympialaiset.
7 § MM-kyykkä
 Jaakko pyytää tarjoukset busseista. Varataan 2-3 bussia, joista yksi tulee takaisin
Turkuun illalla ja loput yöllä jatkobileiden jälkeen.
8 § Talous
 Yhdistyksen veroilmoitus saapui postitse
 Päätettiin maksaa
 Syyskokouksen tarjoilut 37,89 €
 Päätettiin hyväksyä liitteen 2 mukaiset kuitit.
§ 9 Muut mahdolliset asiat
Seuraava kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous tammikuun alussa.
Aloitteet:
Anomukset: Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen: Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 18/08
Muut mahdolliset asiat:
 selvitellään mahdollisuutta hankkia ensi vuoden hallituksen käyttöön
hallitusvaatekappaleita.
 Kirje liittyen kirjallisen viestinnän kurssiin (Kisu) valmistui ja lähti asianosaisille.
Kurssin vetäjä ilmoitti kurssin ilmoittautumisen siirtyvän ensi vuonna nettiopsuun,
jolloin opiskelijat ovat tasavertaisesssa asemassa paikkakunnasta riippuen.
Jatkossa kurssille valitaan opiskelijat opintopistekertymän mukaan.
 Vuoden vaihteessa tiedekuntaneuvostosta eroavat varsinainen jäsen Hely
Tamminen sekä hänen varajäsenensä Jori Jurttila. Heidän tilalleen ehdotetaan
varsinaiseksi jäseneksi Maija Kasevaa (kemia) ja varajäseneksi Jussi Palomäkeä
(biokemia)
§ 10 Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Antti Heikkonen päätti kokouksen klo 17.06.

_______________________________
Antti Heikkonen (puheenjohtaja)

______________________________
Outi Eivola(sihteeri)
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