HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY
9/2021
PÖYTÄKIRJA
Paikka: Zoom
Aika: 25.3. klo 19:15
Osallistujat:
Tinja Seppälä, pj
Tuija Innanen, kokouksen sihteeri
Toivo Nurkka
Jesse Turpeinen
Mikko Pellinen
1. Kokouksen avaus
a. Avattiin kokous ajassa 19.18.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
a. Seppälä ehdotti kohdaksi 4. Sihteerin valinta
a. Hyväksyttiin esityslista yllä mainituin muutoksin.
4. Sihteerin valinta
a. Seppälä ehdotti Tuijaa, Tuija suostui. Valittiin Tuija kokouksen
sihteeriksi.
5. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Jesse Turpeinen ja Toivo Nurkka valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi.
6. Ilmoitusasiat
a. Seppälä halusi ilmoittaa Limeksen saaneen varauksen Alinaan
31.10., toiveissa päästä järjestämään sitsit.
b. Dekaani haluaisi palaveerata JuJon kanssa kohtuullisemman
hintaisesta kirjavarastosta. Seppälä iloitsi siitä, että dekaani
tykkää Limeksestä.
c. Toiminnantarkastus vuodesta 2020 on meneillään tällä
hetkellä. Pellistä jännittää ehkä vähän.
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d. Seppälä ilmoitti, että meillä on mahtava taloudenhoitaja,
Pellinen yhtyi. Taloudenhoitaja hyväksyi kehut.
e. Mahtava taloudenhoitaja ilmoitti heittäneensä hullun näköisen
tähänastisen tuloslaskelman vuodesta 2021 driveen.
f. Mahtavan taloudenhoitajan kanapasta tarvitsi lisää suolaa.
Lisäksi hän pyysi ilmaisemaan tämän boldilla pöytäkirjassa.
Palattiin kohtaan 6. kohdasta 8c:
g. Jesse ilmoitti, että vanha postimaksukone on nyt virallisesti
poistettu käytöstä.
h. Toiminnantarkastajat eivät ole olleet yhteydessä Pelliseen nyt
varttiin. Tämä tulkittiin huonoksi asiaksi.
Palattiin takaisin kohtaan 8c.
7. Posti
a. Matlu välitti sähköpostitse toiveen haalarimalleista HYY:n
muotinäytökseen, hallitus oli innokas saamaan jonkun mukaan
viitan kanssa. Pellinen ilmaisi kiinnostuksensa, lupasi ilmoittaa
itsensä mukaan heti.
8. Talous
a. Laskut
i. Ei ollut.
b. Kulukorvaukset
i. Jesse Turpeinen, kokouspizza 8/21 15,00 e
ii. Tinja Seppälä, kokouseväät 8/21 13,80 e
iii. Toivo Nurkka, nautinnollinen kokouslammaskorma
8/21 15,00 e
iv. Mikko Pellinen, kokouseväät 8/21 15,00 e
v. Tinja Seppälä, Pubivisan palkinnot 60,00 e
1. Kulukorvaukset hyväksyttiin.
c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
i. Katsottiin läpi Mahtavan taloudenhoitajan
koostama tuloslaskelma alkuvuodelta.
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ii.
iii.

Palattiin kohtaan 6 Jessen toiveesta.
Verkkopankkitunnukset toimivat, kaikki on
kunnossa, kaikki olivat tyytyväisiä talouden
nykytilanteeseen.
iv. Seppälä haaveili ylimääräisestä yhdistyksen
kokouksesta myöhemmin keväällä lisätalousarvion
tarkentamiseksi uudelleen. Pellinen yhtyi.
9. Tulevia tapahtumia
a. Liidun etäfuksihengailu 26.3
a. Huomenna! Kahootin duunaaminen on tekemättä ja puoli
hallitusta meinaavat osallistua kahootiin. Tuija lupasi
pitkin kynsin ja hampain tehdä kahootin. Pj on estynyt
huomenna. (....)
b. Sääntömääräinen kevätkokous 29.3
a. Seppälä lupasi laittaa jäsenistölle muistutusviestin
kevätkokouksesta sekä kokouksen dokumentteja
nähtäväksi etukäteen huomenna. Kaikki ilmoittautuneet
osallistuvat etänä.
b. Pohdittiin, tarvitseeko kenenkään olla läsnä Klusterilla
kokouksessa. Selvitetään asia ja tarvittaessa Seppälä &
Innanen istuu ensi viikon maanantai-iltansa Klusterilla.
c. Todettiin, että kaikki on kunnossa kevätkokousta varten,
jee!
10. Vuoden 2021 lisätalousarvioesitys
a. Hallitus maalailee, että esitystä ei tulla saamaan plussalle
millään keinolla. Vääntäminen myös lienee turhaa.
b. Päätettiin, että hyväksytään hallituksen esitys
lisätalousarviosta yhdistyksen kokouksen tarkasteltavaksi.
Mahtava taloudenhoitaja lupasi lisätä arvioon vielä
tähänastisen toteuman ennen kevätkokousta.
11.

Toivomusponnen kirjallinen vastine
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12.

13.

14.

a. Seppälä on rustannut virallisen vastineen yhdistyksen
kokouksen esittämälle toivomusponnelle.
b. Hyväksytään vastine esitettäväksi kevätkokoukseen.
MMETA
a. Pellinen ilmoitti, että toiminnantarkastajat ovat olleet nyt
tunnin hiljaa. Tämä ei edelleenkään voi tarkoittaa hyvää.
b. Discord-kanavaa toivottu Limekselle.
c. Lauri Hatakan havaittiin häiriköivän pöytäkirjaluonnosta.
Hatakalle pohdittiin pullasanktion määräämistä, mutta Seppälä
kuitenkin heltyi ja päätti olla antamatta sanktiota.
d. Pellinen kertoi ilmoittautuneensa haalarimalliksi. Seppälä
totesi “jee jee”.
e. Seppälää hämmensi, että ei tullut mieleen oikein enempää
kerrottavaa.
Seuraava kokous
a. Laitetaan pohdintaan heti kevätkokouskrapulan kärsimisen
jälkeen.
Kokouksen päätös
a. Seppälä päätti kokouksen ajassa 20.34 ja kiitti kokoustajia
tehokkuudesta.

Sivu 4(4)

