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Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

17.8.2019 klo 12.00

Paikka: Pispala
Ilmoitusasiat:




Tulevia tapahtumia:
o

Fuksivala 27.8.

o

Mandecsin avajaissauna 27.8.

o

Ylimääräinen yleiskokous 2.9.

o

Juhlavuoden Kick-Off 10.9.

o

Rankka-XQ 18.-25.9.

o

Juhlaseminaari 8.11.

o

Alumnisitsit 8.11.

o

IP-vastaanotto 6.12

Muistakaa maksaa jäsenmaksu ja täyttäkää kilke nettisivuilta!

Palaute ja posti:




Saapunut posti:
o

Tekniikka&Talous

o

Vapaa Boomari

Saapunut palaute:
o

Palautetta, jossa Fakton sivuilta kehotettiin poistamaan päällekkäiset tiedot. Palautteessa oli myös
ideoita, kuinka sivuja kannattaisi ylläpitää.

o

GDPR-seloste kehotettiin päivittää.

o

Tullut kehuja kesätaposta, uudesta ovesta ja pöydästä. Myös Instagram-viikosta, jossa esiteltiin
tietojohtajien kesätöitä tullut positiivista palautetta.




IT-vastaava aikoo poistaa päällekkäiset tiedot.
IT- ja viestintävastaava aikovat päivittää GDPR-selosteen.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:


Käytiin läpi ajankohtaiset jaosto- ja foorumikuulumiset.

Yritysyhteistyö:


Keskusteltiin mm. Case Faktosta, Rankka-XQ:sta ja osallistumismaksuista.

Fuksiasiat:


Käytiin läpi ajankohtaiset fuksiasiat. Keskustelimme mm. viimeisen illan ihmeestä, fuksiviikosta ja
fuksivalasta.

Sporttiasiat:


Käytiin läpi ajankohtaiset sporttiasiat.

Tapahtumat:


Käytiin läpi ajankohtaiset tapahtuma-asiat.

Juhlavuosi:


Juhlavuoden Kick-off 10.9.



Nettisivut ovat valmiit.



Vuosijuhlat:

o

Budjetti hyväksytty sähköpostilla aikaisemmin.
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o

Järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa.

Killan arvojen kommentointi:



Strategiatyöryhmä on muotoillut killan mission, vision ja arvot. Strategiatyöryhmän puheenjohtaja lähetti
nämä hallitukselle kommentoitavaksi.
Kokouksessa keskusteltiin näistä.

Muistutukset kokous- ja hallituskäytännöistä:


Käytiin läpi ja keskusteltiin kokous- ja hallituskäytännöistä.

Kesän hallitustoimija:


Kesän hallitustoimijaksi äänestettiin Mikko Kemppi perusteluilla:
o

Mikko on paiskinut hurjasti töitä jäsenmaksuasioiden eteen, tehnyt kattavaa selvitystä
vaihtoehdoista ja vieläpä viestinyt niistä erinomaisesti hallitukselle!

o

Tehnyt huikeeta duunia Sonjan kanssa jäsenmaksun yms. kanssa. Hassu veikko!

o

Hyvää duunia jäsenmaksu mahdollisuuksien selvityksessä

o

Mikolla ollut kesän aikana paljon hallitusjuttuja ja hoitanut ne tapansa mukaan huolellisesti, lisäksi
Mikko teki suuren työn uudessa jäsenmaksusysteemissä! Ilman Mikkoa (ja Aleksia) ei olisi jäseniä
meidän killallamme.

o

Jaksanut upeasti selvitellä uutta järjestelmää jäsenmaksuille! Jaksanut pyörittää montaa eri
vaihtoehtoo ja tutkii niitä.

o

Mikko on tehnyt hyvää duunia jäsenmaksu-uudistuksen parissa, vaikka siinä oli paljon uutta
opeteltavaa, selvitettävää ja pohdittavaa. Mikon oma versio tietojohtajan kesäpäivästä oli myös
viihdyttävää katsottavaa :D kiitos kaikille, jotka toteuttivat uuden tavan liittyä kiltamme jäseneksi
<3

o

Hoitanut jäsenasian ihan mielettömän omatoimisesti ja reippaasti.

