
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

12/2021
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom

Aika: 14.5.2021. klo 17

Läsnä:

Tinja Seppälä (puheenjohtaja)

Mikko Pellinen (sihteeri)

Jesse Turpeinen

Toivo Nurkka

Tuija Innanen

1. Kokouksen avaus

a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.19.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

a. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisättiin kohdaksi 4 sihteerin valinta

b. Lisättiin kohdaksi 14 Limeksen appro

c. Lisättiin kohdaksi 15 Vuosijuhlat

d. Hyväksyttiin esityslista muutoksin

4. Sihteerin valinta

a. Tinja ehdottaa Mikko Pellistä. Mikko Pellinen on käytettävissä.

Valittiin Mikko kokouksen sihteeriksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Jesse ja Toivo ilmaisivat olevansa käytettävissä. Valittiin heidät.

6. Fiiliskierros

a. Käytiin läpi fiiliskierros.

7. Ilmoitusasiat

a. Mikko ilmoitti, että Suursitsit ovat  28.8. ja menevät fuksileirin

päälle

b. Mikko ilmoitti, että Osakunta-appro on 28.8. eli viikon sisään

the Approsta.
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c. Jesse ilmoitti, että Rekomilta tullut ehdotus yhteistyöstä.

Kysellään lisätietoja ja palataan asiaan ens kokouksessa.

Päämäärä kiinnostaa Tuijaa.

d. Jesse ilmoitti, että yliopiston koronalinjauksen mukaan

massaluennot järjestetään etänä syksylläkin.

e. Jesse ilmoitti että hallituksesta aiemmin eronnut Jaakko jakaa

ajatuksiaan koronavuodesta Ylioppilaslehdessä. Myös

hallituksesta eron syitä raotellaan.

f. Mikko ilmoitti, että seuraavassa klusterikokouksessa 18.5.

keskustellaaan klusterin mahdollisesta avaamisesta

g. Mikko ilmoitti, että hänellä vielä kolme palautusta sunnuntaille.

h. Mikko ilmoitti, että ei ole vielä puoltakaan sivua ilmoitusasioita,

niin voisi ilmoittaa lisää asioita.

i. Tuija ilmoitti että Unisport avautuu ensi maanantaina.

j. Tinja ilmoitti, että suklaa on vaaraksi terveydelle, koska siitä

voi mennä nivelsiteet

k. Tuija ilmoitti, että suklaasta saatava energia voi edesauttaa

nivelsiteiden paranemista.

l. Jesse ilmoitti rakastavansa suklaata.

m. Jessen Aurinko on viety.

n. Tuijalla pilviä

o. Toivolla aurinkoista.

p. Linnunlaulua.

8. Maunon vointi

a. Mauno on kaivautunut viltistään ja on kesäfiiliksissä, vaikka

Jesse unohti moikata.

9. Posti

a. Seligson & Co. -lehti

b. Loimu-lehti

10. Talous

a. Laskut

i. Laulukirjasponssi Kannunvalaijilta, 400e.
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ii. Integraliksen haalarisponssi, 220e.

iii. Checkout Finland, maksupalvelu 18,48e.

iv. DNA, toimiston netti, 14,90e.

v. Helsingin yliopisto, kirjavaraston vuokra 178,24e.

Tiedonkulku on jäänyt vajaaksi, mutta ensi kuusta

lähtien vuokran pitäisi mennä tiedekunnan

piikkiin.

vi. Hyväksyttiin laskut

b. Kulukorvaukset

i. Ei kulukorvauksia.

c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Taloudenhoitaja esitteli tämänhetkistä

tuloslaskelmaa. Hyvältä näyttää.

ii. Yhdistysveroilmoitus on täytetty.

iii. Nordnetistä nostetut rahat ovat vielä sijoitustilillä,

mutta siirretään Seligsoniin ensi viikolla.

iv. Appron taloudenhoitaja on saanut kokouskulut

maksettua.

v. Lisätalousarvion uudelleenmiettiminen on vaikeaa

tällä hetkellä, kattellaan syssymmällä.

11. Tulevia tapahtumia

a. Kesäseminaari

a. Doodletetaan

b. Toivon mökki on käytettävissä, mutta päivämäärää pitäisi

selvittää pian.

b. Fuksileiri

a. Suursitsit tulee päälle, keskusteltiin päivämäärän

siirtämisestä.  Koska markkinointi  on kaaos, niin

pidetään päivämäärä ennallaan.

b. Pidetään briiffauskokous lähiaikoina.

c. Posliini vilahti ruudussa.

c. Muut tulevat tapahtumat
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a. Kevätreki tulossa, kun HYYn suositukset antaa myöten

lähitapahtumille.

Kokoustauko ajassa 18: 27.

Kokous jatkuu ajassa 18:32

12. Menneet tapahtumat

a. Vappuhengailu 29.4

a. 9 osallistujaa, vähäinen osallistujamäärä harmittaa.

b. Sijoitusvaliokunnan kokous 3.5

a. Toivolla ei mitään muistikuvia. Valiokunta päätti

sijoitusosuudet päätettiin sekä päätti pitää Nordnetin

tilin, koska siinä ei ole kuluja.

c. Hallituksen puistohengailu 4.5

a. Kaikki 7 paikalla. Oli kivaa ja kaljaa. Jallukerho kokoontui

laittomasti ilman Jallu-kerhon puheenjohtajaa.

Kämppäapproa toivotaan.

13. Historiikki

a. Viime kokouksessa hyväksytty tarjous on hyväksytty. Pientä

viilausta tarvitaan ennen tiedostojen lähetystä painoon.

14. Älä Hätäile -opas

a. Vappu painaa päätoimittajan päälle, joten ei ole edennyt tämä

asia sitten yhtään.

15. Limeksen Appro

a. Appro kokousti viime viikon torstaina. Tuija kuvaa approtiimin

sihteerin Venlan ajatusvirtaa “törkyiseksi”. Vanha ylioppilastalo

ja muita paikkoja varattu Appron jatkopaikoiksi. Artisteja

etsitään. Yhteistyökuvioita aletaan selvittämään. Appron

päivämäärä on 6.10. Some-tykitys tulossa tulille.

Improbatur-merkistä ollaan poistumassa, vaikka sitä ei ole

olemassa. Dokaamista luvattiin.
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16. Vuosijuhlat

a. Vuosijuhlamestarit kokoustivat 11.5. Syksyn varaukset Vanhalla

on täynnä ja kevät alkaa täyttyä. Mestarit pyytävät hallitukselta

päätöksen pidetäänkö vujut syyskuussa vai ensi vuonna.

b. Aili selvittää sponsseja.

c. Pohditaan rahoitusmahdollisuuksia. Konsultoidaan

sijoitustoimikuntaa, voiko sijoituksia likvidoida väliaikaisesti.

d. Puheenjohtaja toivoo, että approtiimi ja vuosijuhlatiimi

kommunikoisivat lisää (ylipäätään, siht. huom.) keskenään ja

tekisivät lisälaskelmia tahoillaan.

e. Tuija selvittää Appron tarvitseman puskurin ja Mikko selvittää

vujujen tarvitseman puskurin. Toivo selvittää kaatuuko

Limeksen talous ennen marraskuuta.

17. MMETA

a. Kämppäappro ois kiva. Kokoontumissuositus on noussut 10

henkilöön.

b. Tuija pelkäsi (sijoitusvaliokunnan) Riston soittoa.

18. Seuraava kokous

a. Doodletetaan.

19. Kokouksen päätös

a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:24.

ALLEKIRJOITUKSET

______________________________ ______________________________

Tinja Seppälä Mikko Pellinen

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

______________________________ ______________________________

Toivo Nurkka Jesse Turpeinen

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja

Sivu 5(5)


