Skandica ry
Hallituksen kokous 3/10
Pöytäkirja

Ajankohta: ma 25.1.2010 klo 14.00
Paikka: Proffan kellari

Läsnä hallitus: Kalle Keijonen, Liina Martti, Mari Mäkilä, Liisa-Mari Ojala, Anna Rantala, Mika Rauhala
Läsnä muut: Mira Ruponen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Mäkilä avasi kokouksen klo 14.02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Totesimme kokouksen olevan laillisesti kokoonkutsuttu ja olevamme päätösvaltaisia.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin kohdat 8. Tilinpäätöksen esittely ja 11. Kiven ovi.

4. Edelliset pöytäkirjat
Hyväksyimme edellisen kokouksen pöytäkirjan.

5. Ilmoistusasiat
TYYn koulutukset
Koulutusten päivämäärät on nyt julkistettu, ja pyrimme menemään tarpeellisiin koulutuksiin, mikäli mahdollista.

Myyjäiset 19.1.
Myyjäisemme menivät hyvin. Tuottoa tuli 109,80 e sekä 5 e haalarimerkkien myynnistä. Kuluja myyjäis- ja leivontatarvikkeista tuli yhteensä 27,57 e.

Vaihtajaiset 21.1.
Hallitus vaihtui leppoisissa tunnelmissa. Uudesta hallituksesta läsnä olivat kaikki Liisa-Maria lukuun ottamatta, emeritahallituslaisista paikalla olivat Jaana, Mira, Maria ja Outi; loppuillasta myös Heljä näyttäytyi, koska hänen autonsa hajosi. Tiedonmuruset vaihtoivat omistajaa ja sipsinmuruset täyttivät Mikan lattian. Outi ja Mira palauttivat Kiven avaimen, ja Anna sai omansa. Outin ja Miran lisäksi avaimen on palauttanut puheenjohtaja Inna, joka ei päässyt paikalle.

6. Posti
TYYltä tuli kutsu kevättalven alayhdistyskoulutuksiin, joista olimme saaneet tiedon jo aikaisemmin.

7. Talous
Mikalle maksetaan 18,00 e kuittien kopioimista varten hankitusta kopiokortista. Myyjäisten johdosta maksetaan Hanna Salorannalle 4,34 e maidosta, Liinalle 14,18 e lautasliinoista sekä kertakäyttölautasista ja -mukeista, Heljä Pitkäkoskelle 0,94 e maidosta ja 3,46 e leivontatarvikkeista sekä Sini Nummiselle 4,65 e niinikään leivontatarvikkesita; myyjäiskuluja yhteensä 27,57 e.

8. Tilinpäätöksen esittely
Viime vuoden rahastonhoitaja Mira Ruponen esitteli kauden 2009 tilinpäätöksen. Tilikauden päättyessä Skandica oli tappiolla 13,80 e, mikä johtui lähinnä siitä, että haalarien hankinnan viivästymisen vuoksi vuonna 2009 oli hankittu kahdet haalarit mutta saatu vain yhdet sponsorit. Muuten budjetti oli hyvin suunniteltu. Tuloja oli edellisvuotta vähemmän, sillä suuria vuosijuhlia ei pidetty. Tilikarttaa oli jonkin verran uudistettu, minkä vuoksi vertailu aikaisempiin vuosiin on vaikeaa. Myyjäisistä saatiin hyvin voittoa. Suurin menoerä olivat huvimenot, mutta vastavuoroisesti huvitulot olivat suurin tulonlähde.

9. Kevätkokous
Päätimme pitää sääntömääräisen kevätjäsenkokouksen tiistaina 23.2. klo 18.30 Proffan kellarin isossa kabinetissa.

10. Pankkiasiaa
Anna ja Mari kävivät pankissa vaihtamassa tilinkäyttöoikeuksia. Selvisi, että koska rahastonhoitajallamme Annalla ei ole tiliä Osuuspankissa, maksaa Skandican tilin käyttäminen 6 e/kk, sillä Annalle pitäisi luoda uudet verkkopankkitunnukset. Kyse on suuresta summasta, joten harkitsemme tilin siirtämistä ja pankkien kilpailuttamista, mitä Anna ryhtyy selvittämään.

11. Kiven ovi
Päätimme täten ostaa Kiven oveen uudet saranat, jotka Anna saa valtuudet valita. Päätimme jälleen, että tämän viikon loppuun mennessä ovat ovet korjatut.

12. Talvireippailu
Talvireippailun ajankohdaksi päätettiin runeberginpäivä pe 5.2. klo 14. Lenkkeilemme Ruissalossa, minkä jälkeen menemme yhdessä kaakaolle.

13. Haalarikastajaiset
Haalarikastajaisia vietämme torstaina 11.2. klo 18, Mika on varannut Örkin. Tarjoamme sipsiä ja snapsia (Kivessä on jämiä) sekä limua. Arvioimme, että paikalle tulee noin kymmenen pilttiä ja että yhteensä osallistujia on noin 30. Ohjelmapuolessa ei tullut uusia ajatuksia Twisterin ja valan lisäksi, mutta jokainen miettii päissään ideoita seuraavaan kokoukseen.

14. Teatteri
Åbo Svenska Teaterissa saa syksyllä ensi-iltansa hieno ja kallis musikaali Les Misérables, johon päätimme panostaa kahden teatterireissun sijaan. Lisäksi kulttuurivastaava perehtyy kotikaupunkimme muuhun kulttuuritarjontaan, kuten taidenäyttelyihin.

15. Laskiainen
Laskiaista vietämme tiistaina 16.2. klo 18 Örkissä Germanican kanssa, johon Mika on ollut yhteydessä. Tänä vuonna olemme pullavuorossa. Liina leipoo pullaa, ja metsästämme hillotarjouksia. Viime vuoden tarjoiluissa Germanica oli ylittänyt itsensä; me emme yllä samaan, vaan pysyttelemme lihapulla- ja porkkanalinjalla. Päätimme, ettemme järjestä paljon ohjelmaa, vaan panostamme laulamiseen.

16. Laitosbileet
Humanitaksen Laura Ticklén on ehdottanut uuden kielten laitoksen yhteisiä bileitä. Olemme mukana järjestelyissä. Suunnittelukokouksen päivämäärää ei ole vielä päätetty, mutta pyrimme saamaan edustajan paikalle, ainakin tapahtumavastaavamme Mika osallistuu.

17. Nordistipäivät
Anna on surffaillut Silja Linen nettisivuilla ja ottanut asioista selvää. Risteilymme on 23 tunnin miniristeily. Torstain lähdöillä ikäraja on 18 vuotta, joten tämä ei ole ongelma. Olemme ”opiskelijaryhmä”, mikä aiheuttaa laivalla omia rajoituksiaan. 2-4 hengen B-hytti maksaa 70 e tai 60 e, mikäli varaa ja maksaa matkan viimeistään 28 vuorokautta ennen lähtöä. Päädyimme aamulähdön sijaan iltalähtöön, jolloin matkaamme Silja Europalla to klo 20.15 – pe klo 19.15. Laivalla on kokoushuoneita ja auditorio, joiden käyttöä harkitsemme vielä. Anna muotoilee viestin, jonka Liisa-Mari lähettää muille ainejärjestöille.

18. Humanitas
Humanitas pitää kokouksen 25.1. klo 17, mutta valitettavasti kukaan meistä ei pääse tähän osallistumaan.

19. Träffetid
Seuraavalla träffetidillä päivystävät Mika, Kalle ja Anna.

20. Muut esille tulevat asiat
Alumni-ilta
Alumni-iltamme on to 28.1. klo 17 Örkissä. Mikan äiti leipoo noin 30 pullaa. Puhujia on varmistunut neljä. Ennen tilaisuuden alkua uusi puheenjohtaja Mari sekä hänen tukenaan Anna esittäytyvät professori Camilla Widelle.

Termospullo
Yksi termospulloista räjähti myyjäisten jälkeen tiskatessa. Koska myös oppiaine on käyttänyt termareita, keskustelemme sen kanssa, josko jakaisimme kustannukset. Hajoaminen ei ollut meidän vikamme, vaan pullo posahti vanhuuttaan. Mika on yhteydessä kanslisti Kirsi Kochiin.

Vindöga
Lehtityöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Toimitukseen liittyi uutena jäsenenä Kalle, äitiyslomaileva Elina auttaa kyetessään. Pyrimme saamaan lehteen kaksi mainostajaa. Dödlinjeä ei vielä päätetty.

21. Seuraava kokous
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 8.2. klo 14 Proffan kellarissa.

22. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mäkilä päätti kokouksen klo 15.46.
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