Päätösluettelo 26/19
Tampere 18.10.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

18.10.2019 klo 12.00

Paikka: TEK Lounge
Ilmoitusasiat:




Tulevia tapahtumia:
o

Kuukauden laji ryhmäakrobatia TARAKIn kanssa 21.10.

o

Autekin ja Man@gerin fuksisitsit 22.10.

o

Kolmioetkot 24.10.

o

Hyvinvointiviikon jooga Indecsin kanssa 29.10.

o

Halloween bileet 31.10.

o

Syksyn yritysexcu 6.11.

o

Juhlaseminaari 8.11.

o

20 vuotta sitten -sitsit 8.11.

o

Haalarisauna 14.11.

o

Syysyleiskokous 26.11.

o

Pikkujoulusauna 26.11.

o

IP-vastaanotto 6.12.

o

HVS 24.-26.1.2020

Ilmoittautukaa seminaariin ja sitseille, vielä on molempiin paikkoja!

Palaute ja posti:




Saapunut posti:
o

Tekniikka&Talous

o

MobilePay-tarrat

Saapunut palaute:
o

Biojäteastia täyttyy nopeasti.

o

MobilePay on kiva. QR-koodit ovat käteviä.

o

Maitoa kuluu paljon.



Isompi biojäteastia tulossa.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:






Teekkarivaltuuston kokous
o

Vahvistettiin kunniatoimikunnan työjärjestys, nimitettiin kunniatoimikunta, ja hyväksyttiin
lisätalousarvio.

o

Lisätalousarviossa pieniä muutoksia, suurimmat liittyi vuosijuhlien kuluihin ja wapun mainostuloihin.

o

Hyvin on treekkareilla rahaa jäämässä viivan alle.

Viestintäfoorumi kokoontui tiistaina 15.10.
o

Aiheena viestinnän osa-alueet, eli edunvalvonta-, arki-, tapahtuma- ja kampanjaviestintä, kun
materiaali tulee, viestintävastaava voi jakaa ajatuksia muulle hallitukselle.

o

Heräsi ajatus pienimuotoisesta viestintäsuunnitelmasta, jonka voisimme yhdessä viestintätiimin
kanssa luoda ensi vuoden viestintää ajatellen.

o

Ei tarjoiluja

Kiltaneuvosto vieraili Otaniemen neuvoston luona maanantaina. Kierrettiin kiltoja ja tutustuttiin
teekkarihistoriaan elokuvan muodossa. Pelattiin myös krokettia, vaikka ulkona oli todella kylmä.

Fuksiasiat:


Fuksisitsejä järkätty.



Haalarit tulossa.



Muokattu fuksien haalariprojektin budjetti ei ole vielä tullut hallitukselle hyväksyttäväksi.

o

Ruuat tilattu. Hyvää ruokaa tulossa.
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Kilta-asiat:


Keskusteltiin killan siisteydestä.



Jatkossa lytätään pantittomat tölkit.
o

Kaappiin laitetaan ohjeet. Saunatiimi päivittää.

o

Pantittomat tölkit heitetään metallin keräykseen.

o

Pantittomat ja pantilliset voisi lajitellaan omiin pusseihin. Ne mahtuvat samaan kaappiin.

Sporttiasiat:


Lokakuun kuukauden lajina järjestetään ryhmäakrobatiaa yhdessä TARAKIn kanssa maanantaina 21.10. Klo
19.



Hyvinvointiviikolla järjestetään taas Indecsin kanssa yhteinen tapahtuma. Tällä kertaa päätimme järjestää
joogaa.

o

Budjetoitiin ryhmäakrobatian vetäjien palkitsemiseen.

o

Ryhmäliikuntasali on varattu tiistaille 29.10. Klo 10-11.30.

o

Facebook-tapahtuma julkaistu tällä viikolla.

Yritysyhteistyö:


Keskusteltiin syksyn XQ:sta.

Tapahtumat:


Keskusteltiin 20 vuotta sitten sitseistä ja IP:stä.

Juhlavuosi:


Keskusteltiin informaation kulkemisesta juhlavuositiimin ja hallituksen välillä.



Käytiin läpi juhlavuosiseminaarin kuulumiset.



Lisäksi käytiin läpi tuotteiden tilanne sekä mitä muuta juhlavuositiimi tekee tällä hetkellä.

Historiikkitiimi:


Käytiin läpi historiikkitiimin kuulumiset ja budjetoitiin historiikkitiimin taittoviikonloppuun ja kokouksen ruokiin
ja juomiin.

Juhlavuoden seminaari:


Juhlavuoden seminaarivastaava kävi esittelemässä seminaarin päivänkulun ja nakkilistan. Lisäksi
keskusteltiin, mitä toivomuksia juhlavuositiimillä on hallitukselle päivän osalta.

Loppusyksyn aikataulu:


Keskusteltiin hallitusinfosta, hallitus- ja toimarihausta, toimintasuunnitelman ja talousarvion teosta sekä
pikkujoulukokouksesta.

