Päätösluettelo 12/19
Tampere 2.4.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

2.4.2019 klo 17.00

Paikka: Finanssi FB233
Ilmoitusasiat:


Tulevia tapahtumia:
o

TRT-laulufuksisitsit 2.4.

o

Council Meeting 8.4.-14.4.

o

Huhtikuun labrakahvit 10.4.

o

Pre-Wappu Megaparty -etkot 10.4.

o

Wappuetkot 11.4.

o

Wappu 15.4.-1.5.

o

Yleiskokous 16.4.

o

Wapina & Wapinasauna 16.4.

o

BeerPong-karsinta 22.4.

o

Wappubooli 26.4.

o

VIP-pesis 26.4

Palaute ja posti:


Saapunut posti:
o



Tekniikka&Talous

Saapunut palaute:
o

Jäsenistöltä tullut suullista palautetta, että killan ovi ollut suljettuna monena aamuna.


o

Konetalon infossa on käyty tiedustelemassa asiasta. Syy on se, ettei tuuraaja muista avata
ovia.

Ehdotus Kahvia ja suuntaviivoja tapahtumaksi PowerPoint-esityksen tekoa. Tapahtumassa
opeteltaisiin siis tekemään visuaalinen ja selkeä esitys.


Tapahtuma voisi olla yritystapahtuma, jos löytyy yritys, joka haluaa opettaa PowerPointin
käyttöä. Yritystiimi selvittää mahdollisuutta.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:


Käytiin läpi ajankohtaiset jaosto- ja foorumikuulumiset.

Yleiskokous:


Keskusteltiin yleiskokouksen tarjoiluista.

Ennakkoäänestystempaus:


TREY on mukana valtakunnallisessa ennakkoäänestystempauksessa, johon osallistuu opiskelija- ja
ylioppilaskuntia ympäri Suomea. Ajatuksena on saada ennakkoäänestyspisteille mahdollisimman pitkä jono ja
näyttää, että me opiskelijat haluamme käyttää ääntämme ja vaikuttaa. TREY haastaa järjestöt keräämään
tempauspäivinä jäsenistöstään mahdollisimman pitkän jonon äänestyspaikalle. Yksi toimivaksi todettu keino
on esimerkiksi "äänestysjuna", johon ihmisiä napataan matkalta mukaan pisteelle.



TREY tarjoaa äänestyspisteiden kupeessa aktiviteettia (esim. bingoa, josta voi voittaa pieniä palkintoja) ja
lisäksi pisimmän jonon aikaansaaneet järjestöt palkitaan sekä Hervannasta että keskustasta.



Tempausten ajankohdat ovat 3.4. klo. 12 keskustassa ja 8.4. klo. 12 Hervannassa. Hervannan äänestyspiste
sijaitsee Tietotalossa ja keskustan Linnassa.



Päätettiin osallistua ennakkoäänestystempaukseen.

Tarrojen myynti:


Päätettiin, että tarroja aletaan myymään killassa 50 snt/kpl hintaan.

Wapun JV-nakkilaisten palkinto:
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Budjetoitiin JV-kortin kuluihin ja passikuviin. Lisäksi päätettiin JV-nakkilaisille tarjottavasta ylimääräisestä
palkinnosta, joka tarkentuu myöhemmin.

Maaliskuun hallitustoimija:


Maaliskuun hallitustoimijaksi äänestettiin Aleksi ja häntä kehuttiin muun muassa näillä sanoilla:
o

Maaliskuussa tuli uusi hallituskone ja Aleksi on päivitellyt nettisivuille tarpeellisia juttuja äärimmäisen
nopealla aikataululla. Vastuuntuntoisesti hoitanut juttunsa!

o

Vastaili salaman nopeasti jäsenistön palautteisiin ja korjaili korjauskehotusten mukaisiksi hommelit!
Mahtavaa!

o

Hän tekee työnsä tosi hyvin! Nopeaa toimintaa, päivittänyt heti nettisivut, kun olemme saaneet
niistä palautetta. Tietää, mitä tekee.

o

Osoittanut ihan mieletöntä nopeutta tietokoneasioiden korjaamisessa ja hoitamisessa.

