Hallituksen kokous 14/2021
Ti 30.11.2021 klo 13:00
Zoom-kokous
Läsnä:
Reetta Lehto, puheenjohtaja
Aino Nyman, sihteeri
Ida Koskinen
Nelli Junttila (poistuu kohdassa 10.)
Lia Vahtera
Teemu Tasanen
Hilma Holappa

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 13.02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Koskinen ehdottaa itseään pöytäkirjantarkastajaksi. Lehto ehdottaa Holappaa
pöytäkirjantarkastajaksi. Holappa on käytettävissä. Valitaan Koskinen ja Holappa
pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat
HYY on ilmoittanut suosittelevansa koronapassin käyttöönottamista jäsenjärjestöilleen.
Asiaa selvitellään treeniryhmien (alle 20 henkilöä) kesken. Seuraaviin vapaaehtoisiin
yhteishengailuihin otetaan koronapassi käyttöön. Excuilla seuraamme tilojen omia
koronaohjeistuksia. Seuraamme tilannetta ja päivitämme omia ohjeistuksia tarpeen mukaan.
Nyman ilmoittaa, että näyttelijätreeneissä on otettu jo koronapassi käyttöön yliopiston
ohjeistuksen mukaisesti.
Holappa ilmoittaa osallistuneensa HYY:n tilinpäätösiltaan.

6. Produktion kuulumiset
Tuotanto on pitänyt ensimmäisen palaverinsa, jossa käytiin läpi tuotannon tehtäviä ja
aikatauluja. Olemme alustavasti miettineet lippujen hintoja.
Vierailu kevään esitystilaan on 10.12.
Produktion treenit rullaa omalla painollaan.

7. Talous
Kulukorvaukset:
________, Pikkujoulujen tarjoilut, 60,62 €
________, MaO ry:n vuosijuhlien lahja, 17,38 €
________, Tarjoilijoiden ruuat speksin vujuilla, 22,05 €
________, TKO-äly ry:n vuosijuhlalahja, 17,38 €
Hyväksytään kulukorvaukset.

Muutamilta ihmisiltä on jäänyt maksamatta excu-lippuja ja lähetellään karhukirjeitä.
Päätetään, että Viikki-speksin excun lasku lähetetään vasta tammikuun puolella.

8. Menneet tapahtumat
8.1 Vastaavien tapaaminen ja produktiolaisten yhteishengailu nro 2 to 11.11.
Vastaavien tapaamisessa oli 9 osallistujaa ja hengailussa 20 osallistujaa. Käsis luettiin läpi
ja oli kivaa.

8.2 Speksin pikkujoulut ma 15.11.
Osallistujia oli 26. Puuro ja tortut oli hyviä. Impro oli hauskaa myös torttuja tehdessä.

8.3 Produktiolaisten yhteishengailu nro 3 ke 24.11.
Osallistujia oli 11. Pelailtiin lautapelejä ja katsottiin Temptation Islandia.

8.4 Vastaavapalaveri nro 4 to 25.11.
Osallistujia oli 10. Kokous pidettiin hybridinä. Asiat rullaa omalla painollaan.

8.5 Yhdistyksen vaalikokous ma 29.11.
Osallistujia oli 11. Saatiin 3 uutta hallituslaista ja täydet hallituspaikat. Jee!

8.6 Muut menneet tapahtumat
MaO ry:n ja TKO-äly ry:n vuosijuhlat 13.11. Oli hyvät kemut.
Ei muita menneitä tapahtumia.

9. Tulevat tapahtumat
9.1 Excursio Viikki-speksin esitykseen 17.12.
On ostettu 22 lippua. Toivottavasti hyvä show tulossa.

9.2 Muut tulevat tapahtumat
Vuoden viimeinen vastaavapalaveri 9.12. ja koronatilanteen salliessa yhteishengaus.
Ei muita tulevia tapahtumia.

10. Jäsenasiat
Nyman ehdottaa, että ________ ja ________ lisätään varsinaisiksi jäseniksi. Ehdotusta
kannatetaan ja se hyväksytään.
Nyman ilmoittaa lähettäneensä viestejä vanhalla jäsenlistalla oleville jäsenille ja pyysi heitä
täyttämään uuden jäsenlomakkeen.
Junttila poistuu.

11. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

12. Seuraava kokous
Kokoustetaan tarvittaessa vielä tämän vuoden puolella.

13. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 14.16.

