Hallituksen kokous 4.5.2009

17/09

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

1. Puheenjohtaja Anna Puukka avasi kokouksen kello 18.20.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esitettyyn työjärjestykseen lisättiin vapaavalintainen juoma myyntikaapista sen kunniaksi,
että civis Maire Rytkönen oli viimeistä kertaa hallituksen kokouksessa ennen matkalle
lähtöään.
3. Kokouksten 15 ja 16 pöytäkirjat hyväksyttiin ehdotetuin muutoksin.
4. Ilmoitusasiat:
• Vappu oli ja meni ja hyvin meni.
• Civis Rytkönen ilmoitti, että Enrique Iglesias ei osaa tanssia, mutta on hauska
mies. Lisäksi väistyvä tiedottajamme halusi kertoa, että häntä masentaa Realin
tappio ja että hänelle tulee meitä kaikkia ikävä.
• Cives Ranta ja Kari kävivät jättämässä Ylioppilaskuntaan anomuksen Floran
päivän risteilyn kuluihin.
• Cives Sara Bronstein, Jenny Kari ja socius Mikko Korhonen kävivät kuokkimassa
Kauppakorkeakoulun ilmaisen viinan bileissä.
• 10 henkilön delegaatio menee Eurooppapäivään Kakolaan 9.5.
• Civis Minna Bäckroos on harmistunut, kun hänen silmälasinsa hajosivat vappuna.
5. Saapuneet kirjeet:
• Senior Marko Pihlin kortti.
6. Uudet jäsenet: ei uusia jäseniä.
7. Menneet ja tulevat:
• 29.4. Asa, Laineen Kasperi, DJ Polarsound
• 30.4. Vappubooli
• 8.5. Turku hardcore & punk fest
• 9.5. Turku hardcore & punk fest
• 10.5. Turku hardcore & punk fest loppuchillailu ja brunssi Kirjakahvilassa
• 15.5. Poolside party 10
• 16.5. Floran päivän risteily
8. Muut mahdolliset asiat:
• Puhuttiin vielä Dj-laitteiden vuokrasta. Ehdotettiin 60 euron kertavuokraa per
viikonloppu. Sovittiin, että tehdään kahdesta viime vuokrauskerrasta lasku ja
lähetetään ohessa sopimusehdotus.
• Floran päivän risteilyn hinta. Äänestettiin, onko 7 vai 8 euroa sopiva hinta. Civis
Jenny Kari jääväsi itsensä. 7 euron ehdotus voitti äänin 3-3, kun puheenjohtajan
ääni ratkaisi. Civis Karin mielestä tulevaisuudessa pitää pohtia Floran päivän
järjestämistä mahdollisesti muulla tavoin. Ehkä TVO:n omien paattikuntien avulla
ja jonnekin muuallekin voitaisiin mennä kuin Vepsään.
• Civis Jenny Kari oli saanut sähköpostiinsa vastauksen Irma Optimistilta, joka voisi
olla kiinnostunut tulemaan performanssi-iltaan.
• Hallitus ehdotti osakuntakokousta pidettäväksi tiistaina 19.5. kello 19 tila-asian
vuoksi.
9. Seuraava kokous 12.5. kello18.00.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.27.
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