Skandica ry				1. pöytäkirja
Hallituksen kokous 1/14
Pe 17.1.2013 klo 16.00 
@ Proffan kellari

Paikalla: Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä, Laura Koskinen, Piia Aidantausta, Maiju Haapanen, Johanna Suomi, Rasmus Salminen, Ann-Christine Wendelin, Tarita Tammi (saapui kohdassa 11)

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.06.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Satu Kytölä.

Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin kohdat:
	19: Tylkkärin infopalsta
	20: Opiskelijaedustaja pohjoismaisten kielten professorin tehtävän täyttöä valmistelevaan ryhmään
	21: Kansainvälisyys


Hallitustehtävien jako
Katarina Karjalainen valittiin puheenjohtajaksi jo vuoden 2013 syyskokouksessa. Muut hallitustehtävät jaettiin seuraavasti:
	Piia Aidantausta: varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava
	 Satu Kytölä: sihteeri ja tutorvastaava
	Maiju Haapanen: taloudenhoitaja ja tapahtumavastaava
	Laura Koskinen: tiedottaja
	Rasmus Salminen: sosiaalipoliittinen vastaava ja kv-vastaava
	Ann-Christine Wendelin: ekskursiovastaava ja tapahtumavastaava
	Tarita Tammi: Myyjäis- ja yhteistilavastaava, tapahtumavastaava sekä ympäristövastaava
	Lisäksi varajäsen Johanna Suomi auttaa hallitusta tarpeen vaatiessa.


6. Ilmoitusasiat
Abipäivä oli 14.1. Skandicalla oli ständi Signumilla, mutta paikalla oli melko vähän kävijöitä. Onneksi Skandicalla oli kuitenkin parhaimmat karkkitarjoilut sekä hieno uusi oppiaineen esite!
	Laitosfoorumi oli 17.1. Piia oli paikalla. 

7. Posti
Postilaatikko on tällä hetkellä Fennicumissa, mutta oppiaine ei ole. Kata kysyy Kirsi-sihteeriltä, voisiko hän välittää Skandican postit meille, jotta postilaatikkoa ei tarvitsisi siirtää Fennicumista.
	Postissa oli Mañanan vuosijuhlien kutsu. Skandicalta ei ole edustusta vuosijuhlilla, mutta Maiju lupasi hankkia Mañanalle onnittelukortin.

8. Talous
Kävimme läpi vuoden 2014 talousarvion.
	Päätimme siirtää laajat tilinkäyttöoikeudet Kalle Keijoselta ja Emmi Henttoselta Katarina Karjalaiselle ja Maiju Haapaselle. Lisäksi päätimme siirtää Visa Electron -kortin käyttöoikeudet Emmi Henttoselta Maiju Haapaselle

9. Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri
Kävimme läpi vuoden 2014 toimintasuunnitelman sekä tapahtumakalenterin.

10. Vindöga
Vindögan päätoimittajana jatkaa Emmi Henttonen. Emmi ilmoittaa lehtityöryhmän ensimmäisestä kokouksesta.

11. Sopokysely
Sopokysely on nyt valmis ja julkaistaan pian. Kyselyn aiheita mm. tapahtumat, stressi, syrjäytyminen, opiskelujen rahoittaminen, asuminen ym. Kysely toteutetaan netissä, lähetetään kaikille s-postiin. Osallistuneiden kesken arvotaan 15e lahjakortti.

12. Kiven siivous
Kivi on hirveässä kunnossa, joten hallitus järjestää Kiven siivoustalkoot to 23.1. klo 14.

13. Hallituksen vaihtajaiset  
Vaihtajaiset järjestetään ke 29.1. klo 18 Piian luona. Tarjoiluihin budjetoitiin 30e. Piia lupasi käydä kaupassa.

14. FB & nettisivut
Skandican nettisivulle päivitetään uuden hallituksen yhteystiedot. Nettisivuja yritetään myös muuten päivittää, jos vain osataan.
Facebookin tykkäyssivun käyttöoikeudet lisätään uusille hallituslaisille. Tykkäyssivua käytetään lähinnä tapahtumista mainostamiseen. Skandican ryhmä puolestaan toimii keskustelufoorumina, jonne jäsenet voivat lisätä pelkästään skandeja koskevia ”yksityisempiä” asioita, esim. työilmoituksia.

15. Skandiristeily 
Risteily järjestetään alustavasti maaliskuun lopulla. Ann-Christine lähettää viestiä muiden yliopistojen ruotsin kielten opiskelijoiden ainejärjestöille ja kysyy heitä mukaan.
16. Alumni-ilta 
Ma 17.2. klo 18 Turku-salissa, Kata varaa salin.
	Kysytään puhujia eri aloilta.



17. Laskiainen Germanican kanssa
Satu selvittää Germanican tapahtumavastaavien yhteystiedot ja ilmoittaa ne tapahtumavastaaville, jotka ovat yhteydessä Germanicaan ja sopivat järjestelyistä.

18. Myyjäiset
Myyjäiset järjestetään helmi- ja huhtikuussa. Sovittiin, että jokainen hallituslainen leipoo kaksiin myyjäisiin vuoden aikana. Satu, Ann-Christine, Kata ja Tarita leipovat kevään ekoihin myyjäisiin; Rasmus, Laura, Piia ja Maiju leipovat toisiin myyjäisiin. Johanna leipoo molempiin, jos jaksaa 

19. Infopalsta
Tylkkärin infopalstan hyödyllisyydestä oli tullut kyselyä. Totesimme, että emme tarvitse infopalstaa.

20. Opiskelijaedustaja pohjoismaisten kielten professorin tehtävän täyttöä valmistelevaan ryhmään
Piia osallistuu.

21. Kansainvälisyys
Keskustellaan ensi kerralla.

20. Meta
Ei muita esille tulevia asioita.

21. Seuraava kokous
Seuraava kokous ti 28.1. klo 16 Proffassa.

22. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.



                                                     				
   Puheenjohtaja			Sihteeri			

