Skandica ry		VIII pöytäkirja
Hallituksen kokous 8/10
ma 22.3.2010 klo 16.15
Proffan kellarin pieni kabinetti
3/3

Läsnä: Mari Mäkilä (pj), Kalle Keijonen (sihteeri), Liina Martti, Liisa-Mari Ojala, Anna Rantala, Mika Rauhala (saapui kohdassa 8§)

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Mäkilä avasi kokouksen klo 16.19.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin kohdat 14§ Pääsiäissitsit ja 19§ Vindöga.

4§ Edelliset pöytäkirjat
Hyväksyimme hallituksen kokousten 5/10, 6/10 ja 7/10 pöytäkirjat.

5§ Ilmoitusasiat
Myyjäiset 15.3.: maanantaipäivän myyjäiset menivät odotusten mukaan heikohkosti, jäimme hieman tavoitteestamme. Bruttotuotto 85,50 e, nettotuotto (vähennettynä kulungeilla) 74,85 e.

6§ Posti
-TYYn kulttuurivaliokunnalta kirje koskien Turun kulttuuripääkaupunkivuotta 2011.
-Tiliote 3/2010

7§ Talous
-Outi Parviaiselle 3,00 e myyjäisleipomistarvikkeista
-Liina Martille 7,65 e maidosta ja mukeista
-Päätetty hankkia Laura Grönroosille skumppapullo ja hänen isälleen kahvipaketti.

8§ TYY-kummi
TYY-kummimme Ville Manninen oli edelleen teillä tietämättömillä eli tiettävästi Jyväskylässä.

9§ Pankki
Pankkiasia etenee, muttei ole vielä valmis.

10§ Toiminta-avustus
Toiminta-avustushakemus on nyt laadittu ja palautetaan TYYlle torstaina.

11§ Kiitokset Lauralle ja hänen isälleen
Laura Grönroos korjasi Kiven oven taitavasti isänsä porakoneella, joten päätimme palkita Lauran skumppapullolla ja hänen isänsä kahvipaketilla. Skumppapullon arvoksi päätettiin noin viisi euroa, ja sen hankkii Kalle.

12§ Humanistiteko 2009
Emme keksineet merkittävää humanistitekoa viime vuodelta, joten emme ehdota mitään. Toivottavasti jokin hyvä teko voittaa.


13§ Maksullinen koulutus (mielenosoitus 21.4.)
Skandica vastustaa koulutuksen muuttamista maksulliseksi. Seuraamme tilanteen kehittymistä, ja mikäli tarvetta mielenosoitukselle ilmenee, olemme yhtenä rintamana joukoissa mukana.

14§ Pääsiäissitsit
-Kokoustimme viime perjantaina digitien kanssa Proffassa. Kokous oli rento ja meni lupsakasti, saimme hommat sovittua. Skandicalta tarvitaan kaksi tarjoilijaa. Outi Parviainen on ilmoittautunut; Lissu laatii jäsenistölle sähköpostin, jolla etsimme Outille kaveria.
-Mari toimii sitsien emäntänä yhdessä jonkun digitin kanssa. Anna huokaisee helpotuksesta, sillä hänen ei tarvitse olla laulunjohtaja.
-Sotkun siivous: pohdimme, että siivouksen tiimoilta on turha lähestyä rivijäseniä, joten hallituslaiset jäävät siivoamaan suurimmat sotkut Sotkulta ”illalla”. Mika kysyy, sopiiko järjestely digiteille.
-Lähestymme pilttejämme vielä henkilökohtaisella kutsukirjeellä.
-Digitit ovat perjantain kokouksessa suullisella sopimuksella luvanneet Skandicalle vastuuvapauden, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee.

15§ Nettisivut
Villestä ei ole kuulunut vähään aikaan mitään, mitä ihmettelemme. Tehty luonnos oli hyvä. Toivomme, että kuulemme Villestä vielä.

16§ Ekskursio Helsinkiin
Helsinkiläisten ehdottamat päivät sopivat ainakin hallitusväelle huonosti. Tiedustelemme jäsenistöltä, mikä päivä sille sopisi parhaiten: lähetämme sähköpostia ja teemme listan Kiveen.

17§ Våffeldagen
Våffeldagenia juhlimme torstaina 25.3. klo 18 Örkissä. Saamme kolmannen vohveliraudan Heljä Pitkäkoskelta. Mari tuo taikinakamppeet. Hallitus tapaa klo 17.30. Kirjastossa ei ollut ruotsalaiselokuvia, joten Anna tiedustelee videovuokraamoista ja saa samalla täydet valtuudet elokuvan valintaan. Pohdimme videotykin käyttöä, Mika kysyy Kirsteniltä. Lähetämme ihmisille muistutusinfon.

18§ Vuosijuhlat
Skandican vuosijuhlaa vietetään perjantaina 9.4. Juhlapaikaksi ehdotettiin ravintoloita Teini, Smör, Brahen kellari ja Kellariravintola (mieluisuusjärjestyksessä). Tiedustelemme kabinetin varausta viime vuoden osallistujamäärä mielessämme. Kyselemme hintaa kolmen ruokalajin paketille: alkudrinkki, alkuruoka, pääruoka kolmine vaihtoehtoineen, jälkiruoka. Skandica sponsoroi kutakin ruokalijaa viidellä eurolla. Tiedotamme jäsenistöä lähestyvästä vuosijuhlasta mitä pikimmiten.

19§ Vindöga
Lehdellemme on saatu jo yksi sponsori: ravintola Proffan kellari tukee julkaisutoimintaamme 30 eurolla. Mari soittaa Svarte Rudolfiin lisäsponsoroinnin toivossa.

20§ Träffetid
Viikon 14 träffetid siirretään pääsiäisloman vuoksi viikolle 15. Mika päivystää. Kevään viimeistä träffetidiä viikolla 16 mainostamme aivan erityisellä tarmolla.

21§ Muut esille tulevat asiat
-Tukholman ylioppilasteatteri saapuu Turun ylioppilasteatterin vieraaksi ja esittää lauantaina 24.4. August Strindbergin klassikkonäytelmän Dödsdansen. Tiedotamme tapahtumasta jäsenistöä, mutta emme tee näytelmään yhteistä retkeä.
-Lukiolaispäivä lähestyy, mutta emme tiedä sen päivämäärää, todennäköisesti kuitenkin huhtikuun alussa. Koska abipäivä tammikuussa jäi meiltä väliin, aiomme osallistua lukiolaispäivään. Mari ottaa selvää, kuka päivää organisoi, ja on häneen yhteydessä.
-Turun Yliopiston Kemistit eli TYK ry viettää 75-vuotisjuhlaansa, mihin meiltäkin on kutsuttu edustaja. Kyseessä on Turun yliopiston vanhin elossa oleva ainejärjestö. Hintaa vuosijuhlalla on ei-jäseniltä hulppeat 65 euroa, TYK:n jäseniltä vain 60 e. Nykyisessä hallituksessa ei ole intoa edustustehtäviin, mutta kyselemme emeritapuheenjohtajia Hanna Salorantaa ja Heidi Huldénia. Tehnemme TYK:lle onnittelukortin joka tapauksessa.
-Kopo-pj-tapaamisessa aikanaan on mainittu mahdollisuudesta käyttää Webropol-nettikyselypohjaa esimerkiksi jäsentyytyväisyyskyselyn toteuttamiseen. Tämä vaikuttaa meistä käyttökelpoiselta. Kyselyn toteuttaminen netissä kuulostaa kivemmalta kuin paperilla. Toteutamme kyselyn joskus, kenties vasta syksyllä.

22§ Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ma 12.4. klo 16.15 ravintola Bremerissä.

23§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mari Mäkilä päätti kokouksen klo 17.57







_____________________________________		_________________________________
Mari Mäkilä							Kalle Keijonen
puheenjohtaja							sihteeri

