Päätösluettelo 24/19
Tampere 1.10.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

1.10.2019 klo 15.00

Paikka: K2115A
Ilmoitusasiat:


Tulevia tapahtumia:
o

Sauna johtaja kilta Man@gerin kiuas ja löylyn heitto aiheinen sauna 3.10.

o

Temptation Island –katsomo killassa 9.10.

o

Autekin ja Man@gerin fuksisitsit 22.10.

o

Athene Tampereella 24.10.

o

Halloween bileet 31.10.

o

Syksyn yritysexcu 6.11.

o

Juhlaseminaari 8.11.

o

Man@ger-sitsit 8.11.

o

IP-vastaanotto 6.12.



TIJO ja TUTA työpaikat -moodleryhmä siirretään 2. periodin aikana vanhasta TUT Moodlesta TUNI Moodleen.
Siirrosta tiedotetaan ainakin vanhassa ryhmässä.



Juhlavuositekstiilit ovat tulleet liikkeeseen ja ne tulevat kiltaan jaettavaksi huomenna. Ainoastaan
hallituslaisilla on lupa luovuttaa tuotteet. Tarkistakaa tilaajilta kuitti ennen luovutusta, että tilaaja on varmasti
maksanut. Tuotteet ja koot löytyvät hallitustiskillä olevasta paperista. Yliviivatkaa henkilön rivi, kun hän on
hakenut tuotteensa. Katsokaa koot tarkasti!

Fuksiasiat:


Fuksien haalariprojektin mainosten myynti on päättynyt.



Man@gerin ja Autekin fuksisitsien ilmoittautuminen aukesi tänään klo 14



Budjetoitiin ainoastaan fuksien haalareihin. Myöhemmin budjetoidaan koko haalariprojektiin.

Palaute ja posti:




Saapunut posti:
o

Tekniikka&Talous

o

VapaaBoomari

Saapunut palaute:
o

Killassa tullut kommenttia siitä, että killassa on vähän rahkaa.

o

Jaakolle on henkilökohtaisesti kerrottu, että jääkaapin virvokepuoli on loistanut olemuksellaan.

o
o

Palautetta siitä, että MobilePay on parasta ikinä.
Hämeenkadun approlippujen ostomahdollisuudesta on kuultu hyvää palautetta.

o
o

Virkistystoimari käy ostamassa rahkaa kiltaan.
Jaakko on kiittänyt palautteen antajaa palautteestaan.

Roll-up:


Halutaan hankkia killalle oma roll-up markkinointia ja edustustilaisuuksia varten.



Budjetoitiin roll-upiin.



Kuva roll-upista:
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Jaosto- ja foorumikuulumiset:


Liikuntajaoston järjestämä Cooper-testi sekä Kalja-Cooper järjestetään Hervannan urheilukentällä
maanantaina 7.10. klo 15.30 -17.00.



Fuksineuvoston kokous on tänään klo 16.00.

TREY:n yhdenvertaisuussuunnitelman kommentointi:


Kommentoitiin TREY:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

TREY:n toiminta-avustushaun pisteet:


Käytiin läpi toiminta-avustushausta saadut pisteet.

Yritysyhteistyö:


Käytiin läpi ajankohtaiset yritysyhteistyöasiat.

Tapahtumat:


Käytiin läpi ajankohtaiset tapahtuma-asiat.

Kilta-asiat:




Killassa paljon turhaa roinaa ja tavarat epäjärjestyksessä. Olisi siis paikallaan järkätä killan suursiivous ja
järjestely.
o

Isomman ruokasatsin tilausta varten olisi hyvä, että saataisi tilaa kiltaan.

o

Välivaraston siivous voisi toteuttaa samassa.

o

Siivous olisi sen verran perusteellinen, ettei jouluna tarvitse siivota uudelleen yhtä perusteellisesti.

o

Biojäteastialle, hinnastolle ja tippalukolle laput kiltaan samalla.

o

Kahvikupeille mahdollisesti oma kuivausritilä.

Kiltaan tarvitsee ovistopparin, että ovi pysyy auki. Esimerkiksi Tokmannista kuminen ovikiila maksaa 2.49 €.

