Skandica ry		VI pöytäkirja
Hallituksen kokous 6/10
ti 23.2.2010 klo 19.00
Proffan kellarin iso kabinetti
Läsnä hallitus: Mari Mäkilä (pj), Kalle Keijonen (sihteeri), Liina Martti, Liisa-Mari Ojala, Anna Rantala, Mika Rauhala 
Läsnä muut: Heljä Pitkäkoski

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Mäkilä avasi kokouksen klo 18.56

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin esityslistaan kohdat 9. Germisten tilintarkastuspalkkio ja 8. Kopiokortin lunastaminen.

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

5§ Ilmoitusasiat
-Haalarikastajaiset: Haalarikastajaisia vietettiin 11.2. kuuden piltin, hallituksen sekä Samulin voimin. Leikit olivat kivoja ja saimme kivoja kuvia Vindögaan. Osallistujamäärään olimme tyytyväisiä, sillä tapahtumaan osallistui puolet pilteistämme.
-Laskiainen: Osallistujamäärä oli 41, joista noin 70 % oli germanicalaisia. Ruoka riitti ja oli hyvää. Viinaa Germanica oli saanut hankittua melko vähän, mutta sekin riitti kuitenkin.

6§ Posti
-Tiliote 2/10
-Minna-Liisan tenttikuori, jonka toimitimme oikeaan osoitteeseensa kanslisti Kirsi Kochille

7§ Talous
Kuitit: 
-Liisa-Mari Ojalalle 1,52 e jäsenkokouksen purtavista
-Mari Mäkilälle 27,00 e laskiaistarvikkeista
-Liina Martille 2,38 e snapsilaseista ja 9,93 e laskiaispullatarvikkeista

Tiliote 2/10: panot 45 e, otot 78,12 e; loppusaldo 1.2. 1166,51 e

8§ Kopiokortin lunastaminen
Päätimme, että Mari lunastaa Skandican ylimääräisen kopiokortin tarkistamalla, paljonko kopioita on jäljellä, ja maksamalla vastaavan summan Skandican tilille. Toimimme näin, koska Skandicalla on liikenteessä enemmän kopiokortteja kuin tarpeellista.

9§ Germisten tilintarkastuspalkkio
Päätimme antaa germanicalaisille tilintarkastajillemme palkaksi hyvästä työstä 10 e lahjakortin Stockmannille sekä karkkia. Kalle hakee kaksi lahjakorttia Stockmannilta, ja Lissu ja Anna tuovat jotain kivaa, suht edullista karkkia laivalta. Mari toimittaa lahjat Hanna Yli-Tuomolalle tämän viikon jälkeen.

10§ Kopo- ja pj-tapaaminen
Tapaaminen on huomenna, mutta aikataulusyistä johtuen ei puheenjohtajamme eikä kopomme ehdi osallistua tapaamiseen, mutta Mika lupasi osallistua.

11§ Nordistipäivät
Kansalliset nordistipäivät jouduttiin perumaan, sillä ilmoittautumisia ei tullut johtuen todennäköisesti ainakin ainejärjestöjen huonosta budjettitilanteesta. Kokeilemme uudelleen syksyllä, tarkistamme sähköpostiosoitteiden oikeuden ja yritämme muutenkin paremmin.

12§ Våffeldagen
Päätimme juhlistaa våffeldagenia 25.3. leffaillan merkeissä. Lissu ehdotti hauskaa poliisielokuvaa. Skandicalla on oma vohvelirauta, ja metsästämme pari lisää. Ainetarpeet hankitaan lähempänä ajankohtaa. Liina osaa tehdä taikinan. Aloitamme tiedottamisen tapahtumasta heti.

13§ Pääsiäissitsit
Digitit ovat kutsuneet meidät pääsiäis-teemaisille sitseille to 1.4. Sotkulle, olemme ilmoittaneet olevamme mukana. Mika kyselee tarkemmin Skandican roolia järjestelyissä. Päivä on mielestämme  hassu: se on pääsiäisloman ensimmäinen päivä. Lisäksi Kielari-bileet ovat saman viikon tiistaina.

14§ TYPY-sitsit
Emeritapuheenjohtajamme Inna on kutsunut Skandican TYPY-sitseille. Hallitus ei kuitenkaan aio osallistua, mutta tarjoamme mahdollisuutta jäsenistölle.

15§ Nettisivut
Ongelma: Villellä ei ole utu.fi-sähköpostiosoitetta, joten atk-keskus ei voi siirtää oikeuksia hänelle. Nyt oikeudet ovat Lissulla, joka ei osaa käyttää ohjelmaa. Oikeusasia on ensin ratkaistava, joten nettisivujen päivitys venähtää jälleen.

16§ Myyjäiset
Seuraavat myyjäiset ovat 15.3. Päivä on harmiksemme maanantai. Harkitsemme vohveleiden paistamista. Tiedotamme myyjäisistä jäsenistöä hyvissä ajoin. Pidämme myyjäisiä klo 9-16. Tavoitteena saada reippaasti yli 100 euroa.

17§ Muut esille tulevat asiat
-Kanta kutsuu humanisteja katsomaan Puhdistus-näytelmää Tampereella 15.4. Tarjoamme tätä mahdollisuutta jäsenistölle.
-Eveliina Tolvanen on kysynyt, tunteeko hallitus ketään, joka olisi ollut nordjobbaamassa joskus. Valitettavasti emme tunne joten emme voi auttaa.
-Kielari-bileitten suunnittelu etenee, Mika on ollut kokouksissa. Skandica saa 20 ilmaislippua jäsenille jaettavaksi. Hallituksen olisi suunniteltava, miten se esittäytyy bileissä. Paheksumme edelleen tiistaita bilepäivänä.
-Pankkiasiasta selvisi, että Sampo on yhteistyössä TYYn kanssa. Anna ottaa selvää heidän tarjouksestaan.

18§ Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään to 11.3. klo 14 ravintola Proffassa.

19§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mari Mäkilä päätti kokouksen klo 20.10






_____________________________________		_________________________________
Mari Mäkilä							Kalle Keijonen
puheenjohtaja							sihteeri




