Hallituksen kokous 17.3.2009

11/09

Läsnä: curator Anna Puukka, cives Maria Anttila, Minna Bäckroos, Jenny
Kari, Niko A. Ranta, David Herok ja socius Mikko Korhonen

1. Puheenjohtaja Anna Puukka avasi kokouksen kello 18.30.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
3. Kokouksten 6, 7 ja 10 pöytäkirjat hyväksyttiin ehdotetuin muutoksin.
4. Ilmoitusasiat:
• Anna Puukka toimitti eilen TYY:n toiminta-avustushakemuksen.
• David Herok ilmoitti, että taloudenhoitajalla on nyt oma sähköpostiosoite
tvotaho@gmail.com.
5. Saapuneet kirjeet:
• Delta ry:ltä haaste kaljaviestiin 18.3.
• TYY:ltä kirje, jossa kerrottiin Pornofiestan saaneen 50 € projektiavustusta
seksuaalineuvojan palkkioon.
6. Uudet jäsenet: ei uusia jäseniä.
7. Maakuntamatka Paimioon. Hiihu kertoilee, että opas maksaa 40 €/h. Jenkan mukaan
pikkubussi taasen kustantaa 45 €/h. Päätetään lähteä tsekkaamaan Varsinais-Suomen
Kansanopisto, nähtävyydet ja mennä yksille paikalliseen baariin ensi viikon torstaina 26.3.
Jenkka kirjoittaa palstalle matkasta ja siellä sille voi ilmottautua.
8. Päätetään antaa vuosijuhlissa esiintyneelle Samburu -yhtyeelle 50 € lisäpalkkiota, koska
sen jäsenet joutuivat odottelemaan niin kauan juhlien ohjelman ollessa myöhässä.
9. Päätetään pitää Pääsiäispidot osakunnassa sunnuntaina 12.4. n. klo 16 -> luvassa on
askartelua, iltajuhlassa n. klo 20 -> pitopöytä, pääsiäisnäytelmä, munanetsintää ym.
Osallistumismaksu on 5 € ja pitoihin on alustava ennakkoilmottautuminen.
10. Kicker -turnaus TVO:lla 25.3. Hiihu kertoo, että kiertopalkinto on hankittu ja se kustantaa
15 €, lisäksi on pari pienempää pokaalia. 24 pientä juomaa on myös palkintona. Hiihu
pyytää, että turnaukseen tulisi työntekijä. 23.4. on luvassa Kuka -baarin kanssa yhteinen
kikkeriturnaus Kukassa.
11. Menneet ja tulevat:
• 11.3. Kulttuuritoimikunnan kokous
• 12.3. Furnace (USA), Anvils Drop
• 13.3. Echo is your Love, Frivolvol, Sur-rur
• 14.3. Crackwhore, Bronson, Surfing Lucifers, West Ghost
• 15.3. Kodinkonemusiikkiyhdistys
• 21.3. Yksityistilaisuus: FC Dynamo 10 v.
• 25.3. Turun yliopiston avoin pöytäjalkapalloturnaus
• 26.3. Maakuntamatka Paimioon ja Turku Hardcore fest -tukikeikka vol 1.
• 27.3. 667, Sortokausi, Obedient Chaos
• 28.3. Italo Hardcore -klassikko Raw Power
12. Muut mahdolliset asiat:
• Jaakko Salminen haluaa kirjanpito-ohjelman. Kysytään vielä Danelta ja Lodelta,
josko ohjelma löytyisi. Jos sitä ei ole, se hankitaan.
• Hallitus ehdottaa kevätkokouksen kutsumista koolle 8.4.2009.
• Flipperin rahalukko on nyt asennettu.

•

Tupakan myynti TVO:lla päättyy 1.4.2009 alkaen. Tupakan myynti muuttuu
silloin luvanvaraiseksi. Myyntiluvat puolestaan on hinnoiteltu siten, että
yksittäisen pienen myyntipisteen ei kannata hankkia lupaa.
• Varian tilasta: Jenny Kari pyytää, että Anna Puukka tekisi aloitteen tilatyöryhmälle
ja se kutsuttaisiin koolle. Jenkka toivoo ripeää toimintaa ja konkreettisia tuloksia.
13. Seuraava kokous 23.3. kello 18.00.
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:41.

pj. Anna Puukka

siht. Minna Bäckroos

