PÄÄTÖSLUETTELO
Tiistai 21.04.2015
Teemun luona, Sammonkatu 11 a 26












Ilmoitusasiat
Kokouspullon avaukset ja loppumiset: Ensimmäinen pullo avattu 17:30, tyhjä ajassa 17:32. Toinen
pullo avattu ajassa 17:32, loppunut 17:39. Kolmas pullo avattu ajassa 17:39, loppunut ajassa 17:45.
Neljäs pullo avattu ajassa 17:45, loppunut ajassa 17:53. Viides pullo avattu ajassa 17:54, loppunut
ajassa 18:03. Kuudes pullo avattu ajassa 18:04, loppui ajassa 18:16. Tähän mennessä viimeinen
pullo avattu ajassa 18:19, loppunut ajassa 18:36.
Fuksiläsyasia ei ole vieläkään selvinnyt.
Skumppalasit on nyt tilattu.
Avajaissauna on Indecsin kanssa 25.8.
Indecs lainaa skumppalaseja torstaina. - 27.4. klo 10 laitoksen kanssa tapaaminen, Aura menee
edustamaan.
Tämän vuoden tutorit menevät sijoittamaan Kinky-bile rahoja tänään.
Tampere University of Terrorism –tapahtuma on peruttu tapahtuman loukkaavuuden takia.
Kinkybileiden päivä on päätetty, 12.11. Indecs ilmoittaa teekkarikalenteriin.
Palaute ja posti
Boomareitten läsy tullut postissa.
Saatu anonyymiä palautetta, Hallitus on tehnyt hyvää työtä!
Into on ilmoittanut halukkuutensa työskennellä kiltojen kanssa aktiivisemmin.
Avautumista
Ihanaa kun on aurinkoista.
Kannattaa syödä.
Olympiaadeissa oli liian paljon liikuntaa.
Valtteri ei arvosta avautumiskohdan merkityksen katoamista.
Idaa ahdistaa fuksipisteiden laskeminen.
Teemua harmittaa kun kaikki inhoavat INTOA.
Nimetön killan jäsen aiheuttanut järjestyshäiriöitä.
Edustukset
Ei saapuneita edustuskutsuja.
Jaosto ja foorumi kuulumiset
Kiltaneuvosto kokoontui sunnuntaina, tarjolla teetä: Päätettiin avajaissaunat, Ollaan Indecsin
kanssa ti 25.8. Koko koulun kesäjuhlat la 27.6. Killat hoitaa paikalle grillejä yms, mutta
rahallisesti menee yo-kunnan vuosijuhlabudjetista. Selvinnee lähempänä.
Juho oli liikuntajaoston kokouksessa oli tarjolla keksiä ja kahvia, ensi vuonna järjestetään
jälleen Herwannan ympärijuoksu ja keskusteltiin liikuntatutoroinnista.
Finanssifoorumin kokouksessa ei ollut edustajaa.
Fuksineuvoston kokouksessa tarjoiltiin skumppaa, kokous pidettiin ilman housuja, laskettiin
vain fuksipisteitä ja niistäkin päästiin lopulta yhteisymmärrykseen.
Teekkarikalenteriin tapahtuminen ilmoittaminen
Ilmoitetaan järjestettävät tapahtumat teekkarikalenteriin.
Fuksiasiat
Mahdollisuus läsyjen lähettämiseen paperisena ei ole selvinnyt vielä. Sähköisen läsyn oltava
valmis viimeistään pe 12.6.
Fuksijäynä on tehty, onnistui todella hyvin.






Kutsu hallitukselle ja tutoreille järjestetään kastesaunalle.
Tutorit ovat nakissa saunalla.
Hallituksen muistoesine
Keskusteltiin hallituksen muistoesineen tilanteesta.
Wapina
Keskusteltiin Wapinan tilanteesta.
Kiltalehti
Keskusteltiin kiltalehden tilanteesta.
Kevään päätösgrillailu
Alustavasti pidetään päätösgrillailu Kkaaressa.

