Hallat ry
05/2019
Hallituksen kokous

Pöytäkirja

Aika: 10.10.2019 klo 12.00
Paikka: Hallojen toimisto
Läsnäolijat:
Anni Siirola
Heidi Huttunen
Henna Koskelainen
Emma Andersson

Poissaolijat:
Aino Laukkanen

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 12:03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Anni Siirola, sihteeriksi Emma Andersson ja pöytäkirjan
tarkastajiksi Henna Koskelainen ja Heidi Huttunen.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

5. Syyskokouksen ajankohta
Syyskokous sovittiin alustavasti tiistaiksi 26.11.2019 klo 18.

6. Hallitusesittelyn toteuttaminen

Hallitusesittelyt Instagramissa viikolla 47, eli 18.11.-22.11.2019. Puheenjohtajana Anni aloittaa
maanantaina, Heidi jatkaa tiistaina, Emma ottaa keskiviikon, Aino jatkaa torstaina ja Henna
lopettaa perjantaina.

7. Katsaus talouteen
Kävimme vuoden 2019 alkuvuoden taloustilanteen läpi kattavasti ja kartoitimme
kehityskohteita. Totesimme talouden olevan tasapainossa.

8. Varainkeruu
Pidämme hallituksen talousiltaman ja ideoimme ja suunnittelemme siellä varainkeruuta.

9. Loppuvuoden tapahtumat ja budjetointi
•

Linked in koulutus 21.10.2019, tapahtuma on meille ilmainen.

•

Halibernit 28.10.2019, 10 euroa tarjottavat, lisäksi päätämme myöhemmin summan, jonka
lahjoitamme Haliberni yhdistykselle.

•

Hallakahvit, päätämme tarkemmin ajankohdasta. Alustavasti marraskuun puolivälissä.
Tapahtumaa varten on tarjottavat jo olemassa, joten emme siis budjetoi erikseen summaa.

•

Syyskokous 26.11.2019, budjetoimme tarjottaviin 20 euroa.

•

Pikkujoulut 22.11.2019, tilavuokra on jo maksettu keväällä (455 euroa), mutta tarjottaviin
budjetoimme tarjoiluihin 250 euroa.

10. Muut esille tulevat asiat
•

Satakunnan excusta oli tullut paljon positiivista palautetta. Raumasta oli tullut jokaiselta
vastaajalta erinomaista palautetta. Negatiivista oli vastaajien mielestä se, että oli paljon
istumista. Tähän voisi tulevilla excuilla miettiä esimerkiksi taukojumppaa tms.

•

Staabin vuosijuhlille tarvitaan lahja. Siihen budjetoimme edellisessä kokouksessa 20 euroa.
Lahjoitamme Itämeren suojeluun 15 euroa ja varaamme korttiin 5 euroa.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovimme seuraavan kokouksen myöhemmin. Pidämme kokouksen kuitenkin ennen
syyskokousta.

12. Kokouksen päättäminen
Päätämme kokouksen ajassa 13:28.

Tampereella 10.10.2019
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Pöytäkirjan tarkastaja
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