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Aika: torstai 23.3.2017 klo 18.11−19.31.
Paikka: Hallojen toimisto, Pinni A, Kalevantie 4, 33014 Tampere

Läsnäolijat

Poissaolevat

Linnea Mäkinen, pääministeri

Juulia Koivisto, suhdeasianministeri

Petteri Matintupa, varapääministeri
Saara Asikainen, tapahtumaministeri
Aila Halsinaho, talousministeri
Jesse Tauriainen, rekrytointi-, kopo- ja vapaa-aikaministeri
Maija Sieppi, viestintäministeri ja sihteeri

Asiat 1.−12.

1. Kokouksen avaaminen
Pääministeri Mäkinen avasi kokouksen ajassa 18.11.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pääministeriön asiat
-

Tamyn huomiseen kokoukseen osallistuminen.

-

Alijäämäinen budjetti vuoden takaa herätti kysymyksiä, nyt asiat ovat kunnossa

-

Suhdetoimintaan laitettu liikaa rahaa.

-

Viime vuodelta saadaan hyvitys HSM-saunan vuokraan tälle vuodelle.

-

Sovittiin approlippujen hankkimisesta.

Linnea Mäkinen ja Petteri Matintupa poistuvat kokouksesta 18.28.
Hallitus 2017 teki päätöksen, että hallitus 2016 vapautetaan vastuusta saamillaan tiedoilla.
Linnea Mäkinen ja Petteri Matintupa saapuivat takasin kokoukseen 18.31.

5. Viestintäministeriö
-

Hallojen jäsenten vaalilistaa ei laiteta nettiin, mikäli tarpeeksi ihmisiä ei ilmoittaudu
listalle.

6. Talousministeriö
-

Kadonnut pankkikortti suljettu, kulut laskeneet sen takia pankkiasioissa.

7. Rekrytointi-, kopo- ja vapaa-aikaministeriö
-

Kollegioon osallistuminen.

-

Kiekkoexcun onnistuminen ja uusien kiekkoexcujen järjestäminen tulevaisuudessa.

-

Kuusi uutta jäsentä saatu vuodelle 2017.

8. Tapatumaministeriö
-

BDO:lta ei tullut vastausta vierailua koskien. Vierailu johonkin toiseen kohteeseen,
kuten Tredeaan suunnitteilla.

-

Ensi viikolla kunnallisklubi sekä alumnisauna.

-

Ruuan ostaminen alumnisaunalle, juomat jo hankittu ja sauna vuokrattu.

-

Suunniteltiin vappupäiväksi piknikkiä.

-

Suunniteltiin vuosijuhlien järjestämistä. Perustetaan Facebook ryhmä vuosijuhlien
suunnittelulle.

9. Suhdeasiainministeriö
-

Suhdeasiainministeri Juulia Koivisto oli poissa kokouksesta.

-

Johtajuussymposiumin suhdetorille hankittu kaksi esittelytoria.

-

Vuosijuhlien suunnitteleminen, kutsujuhlatilaisuus ennen varsinaisia vujuja.

10. META eli muut esille tulevat asiat
-

Puheeksi nousi uuden haalarimerkin tekeminen halloille.

-

Osallistuminen haalarimerkkimarkkinoille 25.2. kello 10−14.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta sovittavissa tarpeen mukaan, kuitenkin ennen vappua.
Huomenna 24.3. kevätkokous.

12. Kokouksen päättäminen
Pääministeri Mäkinen päätti kokouksen ajassa 19.31.

Tampereella 23.3.2017
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Linnea Mäkinen, pääministeri

Maija Sieppi, pääsihteeri

