Hallituksen kokous 05/2005 (15.2.2005)
Läsnä: Hallituksen jäsenet curator Kimmo Makkonen, cives Irina Iljin,
Pekka Pouta, Marko Pihl, Jaakko Salminen, David Herok, Mikko
Forsström, Jussi Hakokari,Niko Ranta, Cilla Nerg ja Petri Loukasmäki.
Lisäksi hallitukseen kuulumattomat: curatores emeriti Tomi Hautakangas
sekä Anton Kupias, civis Kristian Selin.
1. Curator Kimmo Makkonen avasi kokouksen kello 18.23.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
3. 04/2005 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Ilmoitusasiat:
•

Isäntä David Herok ilmoitti, että vessojen kaakelit sotkettiin tussilta. Asia hoidettu.

•

Curator emeritus Tomi Hautakangas ilmoitti, että PA-tarvikkeista yksi yläpään
kaiutin menee huoltoon.

•

Laulunjohtajan miekan sekä vesi-imurin hankinnasta vastaava civis Petri
Loukasmäki ilmoitti, että asioiden hoidossa kestää vielä ensi kokoukseen asti.

•

Isäntä David Herok ilmoitti, että tavarantoimittaja on tuonut 12 koria Coca-Colaa
Karhu –oluen sijaan.

•

Civis Marko Pihl imoitti osallistuvansa osakunnan tukisäätiön kokoukseen
17.2.2005.

5. Saapuneet kirjeet:
•

Turun yliopiston pohjalainen osakunta (TPO) lähetti selvityksen hukkaamastaan
osakuntamme avaimesta. Selvityksessä pyydettiin uutta avainta tilalle. Päätös:
uutta avainta ei luovuteta, vaan curator Kimmo Makkonen sopii pohjalaisten
kanssa vaihtoehtoisesta menettelystä. Perustelu: avaimen säilytys on on ollut
piittaamatonta ja vastuutonta.

•

Auria Oy tarjosi osakunnalle uudenlaista puhelinsopimusta. Päätös: Sopimusta ei
muuteta. Perustelu: taloudenhoitaja Jaakko Salminen katsoi uuden sopimuksen
tulevan kalliimmaksi kuin vanhan.

6. Uudet jäsenet: Mari Kuukkonen, Peter Nummi.
7.

Hallitus velvoitti äänin 5-1 isännän huolehtimaan siitä, että osakuntatiloihin hankitaan
Coca-Colaa tilausten yhteydessä myös 0,33 l lasipulloissa. Virvoitusjuomien hinnoittelu
käsiteltiin uusien 0,5 l muovipullojen tilaamisen vuoksi. 0,33 l kotimaisen
virvoitusjuoman hintana pysyy 1 €. 0,5 l kotimainen virvoitusjuoma on hinnaltaan 1,20 €.
Ulkomaisen Whole Earth –juoman hinta on 1,60€. Virvoitusjuomien erilainen hinnoittelu
jäsen- ja yleisötapahtumissa lopetetaan. Perustelu: kalliimmilla virvoitusjuomilla
yleisötilaisuuksissa ei saada suurta voittoa, mutta kalliit hinnat ovat haitaksi osakunnan
imagolle. Selvitys: tähän asti virvoitusjuomia on myyty tilaisuuksissa hintaan 2 €.

8. Esitys nyrkkeilysäkin hankkimisesta osakuntaan. Päätös: säkki hankitaan äänin 6-2.
9. Esitys akateemisten lopputöiden ostamisesta valmistuvilta osakuntalaisilta (kts. liite 1(1)).
Päätettiin tukea lopputöiden kustannuksissa puolet neljän kappaleen painatuskuluista.
Tällöin osakunta saa haltuunsa lopputyöstä yhden kappaleen. Tuen saaminen edellyttää
vapaamuotoisen hakemuksen toimittamista osakunnan hallitukselle.

10.

Esitys uuden videotykin hankkimiseksi (kts. liite 1(1)). Päätös: videotykkiä ei hankita.
Perustelu: nykyinen videotykki on toistaiseksi riittävä.

11. Esitys uuden valkokankaan ostamiseksi (kts. liite 1(1)). Päätös: hankitaan noin 400€
arvoinen valkokangas. Civis Petri Loukasmäki hoitaa asiaa.
12.

Curator emeritus Anton Kupias anoi 505€ lainaa. Päätös: laina myönnetään, lainan
eräpäivä on 22.6.2005.

13. Menneet ja tulevat:
•

10.2.2005 Fleshpress, Loinen, Stumm
Finlands Svenska Television kuvannut dokumenttia osakunnassa

14.

•

11.2.2005 Burning Shoes

•

12.2.2005 No Shame, I Walk the Line

•

15.2.2005 Osakuntakokous

•

16.2.2005 Biljardiottelu TVO-Karhusaari

•

18.2.2005 Väärinkäsitys, Kuolema, Biopsy, Pohja

•

19.2.2005 Mental 2

Muut mahdolliset asiat: -

15. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 22.2.2005 klo 18.15.
16. Curator Kimmo Makkonen päätti kokouksen kello 19.56.

cur! Kimmo Makkonen

siht. Jussi Hakokari

