Skandica ry		VII pöytäkirja
Hallituksen kokous 7/10
to 11.3.2010 klo 14.00
Proffan kellarin pieni kabinetti
Läsnä: Mari Mäkilä (pj), Kalle Keijonen (sihteeri), Liina Martti, Liisa-Mari Ojala, Anna Rantala 

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Mäkilä avasi kokouksen klo 14.10.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4§ Edelliset pöytäkirjat
Tulostusteknisten ongelmien tähden siirsimme taas viime kokousten pöytäkirjojen hyväksymisen seuraavaan kokoukseen.

5§ Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

6§ Posti
Postia ei ollut haettu.

7§ Talous
-Anna Rantalalle haalarikastajaistarvikkeista 26,15 e, tilintarkastajien Dumleista 7,90 e
-Kalle Keijoselle haalarikastajaistarvikkeista 3,06 e, tilintarkastajien kiitoslahjakorteista 20,00 e
-Mari Mäkilä maksaa Skandican tilille 18 e lunastamastaan kopiokortista, kunhan kerkeää.

8§ Humanitasin sääntökokous 12.3.
Anna ja Mari osallistuvat tähän tuiki tärkeään kokoukseen.

9§ TYY-kummi
Odotimme TYYn alayhdistyskummiamme saapuvaksi, mutta turhaan.

10§ Nettisivut
Ville on saanut aikaan ihan hyvännäköisen raakileen, jota ei vielä kylläkään julkaista. Saamme myös pöytäkirjat internetiin. Sivujen uudistus etenee siis hyvin, mutta valmistumispäivä ei ole tiedossa.

11§ Tylkkäri
Ilmoittelua Turun ylioppilaslehdessä voisi jatkaa. Lissu fundeeraa asiaa ja tutustuu toimintatapoihin.

12§ Våffeldagen to 25.3.
Tiedotamme jäsenistöä lähestyvästä våffeldagenista jo nyt. Liina saa ystävättäreltään lainaksi vohveliraudan, ja Skandicalla on oma, joten kaksi rautaa riittänee. Lissu ei haluakaan vuokrata hauskaa poliisileffaa, josta puhui, joten etsimme sopivaa esim. kirjastosta. Mari ostaa vohvelitarpeita. Käytämme itsevatkattavaa kermaa. Mari tuo vatkaimen. Tarjoamme juomaksi mehua. Tapahtuma on alkoholiton.

13§ Pääsiäissitsit
Digiteistä ei ole sen koommin kuulunut mitään, vaikka tällä viikolla piti olla kokous sitsien tiimoilta. Kosko Digit on kuitenkin kokenut tapahtumanjärjestäjä, oletamme kaiken olevan hoidossa. Meiltä toivotaan tietääksemme emäntää/laulunjohtajaa sekä kahta tarjoilijaa. Lähetämme ennakkovaroituksen sitseistä jäsenistölle jo nyt, toivomme runsasta osanottoa.

14§ Kielari
Kieliaineiden yhteisiin bileisiin tarvitsisi kehitellä jonkinlainen hallituksenesittelyspektaakkeli, mutta minkämoinen? Päätimme kehittää jotain yksinkertaista. Paheksumme edelleen bilepäivää, tiistaita.

15§ Ekskursio Helsinkiin
Lissu on saanut yhteydenoton sisarainejärjestöltämme Sagalta. Pohdimme, että voisimme ehdottaa yhden päivän kestävää vierailua, sillä yöpyminen on usein rasittavaa.

16§ Träffetid
Seuraava träffetid viikolla 12. Päivystämässä ovat Mika ja Anna.

17§ Muut esille tulevat asiat
-TYY järjestää 16.3. yhdistystoimintakoulutuksen, johon osallistumme.
-Humanitas pitää kevätkokouksensa 24.3., Anna ja Mari osallistuvat.
-Meidät on kutsuttu Domedagssitzille, mistä olemme tiedottaneet jäseniä.
-Kiven ovi: Saamme Laura Grönroosilta lainaksi porakoneen. Yritämme korjata oven nyt ihan oikeasti.
-Kafferummet: Sähköpostilistalla ja jäsenten kesken on ollut kalabaliikkia kafferummetin käyttöajoista. Emme ymmärrä, mikä on epäselvää. Jotkut ovat nyt suivaantuneita, mutta henkilökunta on antanut selkeästi ajat, jolloin kahvihuoneessa saa olla ja jolloin ei. Kafferummethan on ensisijaisesti opettajien kahvihuone.
-Pankki: Erinäisistä syistä johtuen Anna on käynyt TYYn sivuilla vasta tänään. Sammon alayhdistyspaketti maksaa 4,50 e/kk, mikä on huomattavasti halvempi kuin nykyinen sopimuksemme Osuuspankissa. Pankin vaihto on siis järkevää. Anna ottaa lisää selvää asiasta. Puhumme lisää ensi kokouksessa.
-Myyjäiset ma 15.3.: päätimme avata myyjäispöydän klo 9. Myyntivuorossa ovat klo 9-10 Anna ja Liina, 10-12 Kalle ja Anna, 12-14 Liina sekä 14-16 Mika, Lissu, Anna ja Mari.

18§ Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ma 22.3. klo 16.15 ravintola Proffassa.

19§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mari Mäkilä päätti kokouksen klo 15.22.



_____________________________________		_________________________________
Mari Mäkilä							Kalle Keijonen
puheenjohtaja							sihteeri

