Hallituksen kokous 4/2019
Ma 01.04.2019, klo 10:00
Kokoushuone A120, Exactum, Pietari Kalmin katu 5
Läsnäolevat hallituksen jäsenet:
Markus Holopainen (puheenjohtaja)
Reetta Lehto (sihteeri)
Siiri Turtola
Hilma Holappa
Nelli Junttila
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 10.06.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Holopainen ehdottaa ______ ja ______ pöytäkirjantarkastajiksi. Molemmat käytettävissä.
______ ja ______ valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.
5. Ilmoitusasiat
Humanistispeksiä käytiin auttamassa vuosijuhlien järjestämisessä kolmen henkilön voimin.
Saimme Alina-saliin varauksen 7.9.
Haalarimerkit on maksettu ja ne ovat tuotannossa. Näyttää siltä, että ne ehtivät juuri ennen
esityksiä myyntiin.
______ suostui webmasteriksi väliaikaisesti. Nyt nettisivut ovat kunnossa! Jee!
Uusi nettisivuvastaava rekryttävä pian esitysten jälkeen.
6. Menneet tapahtumat
6.1. Viikki-speksin excu 20.3.
Osallistujia oli 17 henkilöä ja viiden hengen voimin käytiin myös esitysten jälkeen
analysoimassa esitystä.

6.2. Spex Mex -katseluilta 27.3.

Paikalla oli 20 henkilöä. Onnistunut ilta.
6.3. Muut menneet tapahtumat
Ei muita menneitä tapahtumia.
7. Tulevat tapahtumat
7.1. Kaatajaiset 16.4.

______ pyytää budjetiksi 130 euroa Kaatajaisten tarjoilujen ja ohjelman valmistelemista
varten. Hyväksytään budjettiehdotus.
Suunnitteluryhmä (5 hlö) koossa ja ruokatarjoilut ovat todennäköisesti vegaanisia teeman
mukaan.
Roudaukseen suurin osa porukasta ja noin 10 hlö Alinalle.
7.2. KJYV 26.4.

______ on Kumpulan Speksin rastivastaava. Rastinvetoporukka haalitaan esitysten jälkeen.
7.3. Karonkka 4.5.

______ (pääjärjestäjä) ja ______kiinnostuneita Karonkan järjestämisestä.
7.4. Vuosijuhlat 7.9.
Tila Alinasta. Vuosijuhlamestari rekrytoidaan myöhemmin. Täysimittainen järjestely
aloitetaan produktion valmistumisen jälkeen.
7.5. Muut tulevat tapahtumat
Mahdollinen esiintyminen Spring Festivalille, joka on KV-tapahtuma. Ei tällä hetkellä
tanssiharrasteryhmää esiintyjäksi. Bändiä on ehdotettu esiintymään tapahtumaan.
8. Uusien jäsenten hyväksyminen
Jäsenvastaava ei läsnä, joten ei ehdotusta uusista jäsenistä.
9. Produktion kuulumiset
Traileri on julkaistu viime perjantaina. Viime hetken somepromokampanja käynnissä!
Hahmoesittelyt alkavat tästä päivästä alkaen.
Produktiopalaveri tulossa 2.4., jossa käydään tarkasti läpi aikataulua Kanneltalolla.
Läsy on valmistunut ja menossa piakkoin painoon.
Lipunmyyntitulos ja tavoitteen saavuttaminen huolestuttaa. Vastaavien täytyy informoida
omaa tiimiään ja patistaa jakamaan kuvia mm. somessa ja levittämään tietoisuutta
esityksistä. Julisteet kohta kaikki seinillä. Näkyvyyttä tulisi saada lisää.
______ käynyt kampuksella eri luennoilla mainostamassa Kumpulan Speksiä.

Kohti esityksiä mennään!
Pakettiauto vuokrataan, alustava hinta-arvio 170€ roudauksista molempiin suuntiin. Lisäksi
roudauspalaveri on huomenna lavastuksen ja bändivastaavan kesken.
Lavastukselle kuuluu hyvää.
Tänään ovat toiseksi viimeiset yhteistreenit ennen esityksiä.
10. Talous
Toiminta-avustus HYY:ltä ennakkoon (105 €) on saapunut.
Kulukorvauslomakkeita on tullut 6 kpl.
______ kämppäapprotarjoiluista 15 €.
______ kämppäapprotarjoiluista 15 €.
______ kämppäapprotarjoiluista 12 €.
______ kämppäapprotarjoiluista 15 €.
______ kämppäapprotarjoiluista 15 €.
______ puvustuksesta 57,45 €.
Myönnetään kulukorvaukset yllä mainituille henkilöille.
Tanssijoiden hatuista pyydetty allekirjoitusta kulukorvaukseen.
Melkein kaikki ovat maksaneet Viikki-speksin ja muiden menneiden tapahtumien maksut.
Spex Mex -katseluillan aikana myytiin 4 kpl haalarimerkkejä.
Käteiskassa siirretään taloudenhoitajan haltuun.
11. Muut esille tulevat asiat
Ensi perjantain Viikki-speksin synttärisitseillä Kumpulan Speksiä edustaa ______.
______ edustaa Kumpulan Speksiä Resonanssin vuosijuhlilla.
Edustuskuluja vuosijuhlalahjoista odotettavissa.
Hupparitilaus ei ole edistynyt.
Kevätkokous tulossa huhtikuun lopulla.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous tulossa esitysten jälkeen ennen Karonkkaa ja mahdollisesti ennen
kevätkokousta. Doodlaillaan ajankohdasta myöhemmin.
13. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 11.00.

