Päätösluettelo 30/19
Tampere 13.11.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

13.11.2019 klo 17.00

Paikka: FC112
Ilmoitusasiat:




Tulevia tapahtumia:
o

Haalarisauna 14.11.

o

TIMES-casekisa 19.11.

o

Gofore-tapahtuma 21.11.

o

Hyvinvointipöhinätapahtuma 25.11

o

Syysyleiskokous 26.11.

o

Pikkujoulusauna 26.11.

o

Plörgit 5.12.

o

IP-vastaanotto 6.12.

o

HVS 24.-26.1.2020

Tietojohtamisen OPKE kokoontuu perjantaina 15.11. Klo 10.00-12.00 FB233. Aiheena ovat mm.
opiskelijapalaute ja uusi opintojakso. Kaikki ovat tervetulleita paikalle vaikuttamaan opetukseen ja kurssien
toteutuksiin.

Palaute ja posti:


Saapunut posti:
o



Ei saapunutta postia

Saapunut palaute:
o

Tullut palautetta, että killassa on siistiä ja tyhjää.

o

Glögikauden avajaisista on tullut palautetta, että kyseinen tapahtuma piristi jäsenten päivää.

o

Labrakahvit sujuivat hyvin

o

Seminaari ja sitsit olivat tosi hienot. Tapahtumissa oli paljon ihmisiä auttamassa. Pelkkää positiivista
palautetta tullut tapahtumista. Tapahtumista laitettu palautekilke osallistujille.




Killassa oli paljon ihmisiä. Kiitos järjestäjille.
Palautetta tuli paljon ja aiheesta pidettiin.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:


Fuksineuvosto kokoontui viime viikolla



Viestintäforumin kriisiviestintätapaaminen peruttiin

o
o

Kukaan ei päässyt paikalle, joten Man@ger sai tehtäväkseen järjestään pikkujoulut fukseille.
Sonja ei pääse uutena ajankohtana eli 20.11., joten joku muu voisi tuurata.

Haalarimerkit:


Budjetoitiin uusiin haalarimerkkeihin.

Fuksiasiat:


Fuksineuvoston järjestämät fuksien pikkujoulut 2.12.



Keskusteltiin fuksien haalareista ja haalarisaunasta.

Sporttiasiat:


Käytiin läpi marraskuun ja joulukuun suunnitteilla olevat kuukaudenlajit.

Yritysyhteistyö:


Käytiin läpi ajankohtaiset yritysasiat.
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Avustuskriteerien 2020 kommentointi:


Kommentoitiin sähköpostiin saapuneet avustuskriteerit 2020.

TREY:n 2020 toimintasuunnitelman kommentointi:


Kommentoitiin sähköpostiin saapunutta TREY:n 2020 toimintasuunnitelmaa.

Pronssinen pienoismerkki:


Keskusteltiin pronssisen pienoismerkin kilkkeen avaamisesta.

Tapahtumat:


Pj-saunalle tarvitaan paljon nakkilaisia.



20 vuotta sitten -sitsit menivät kaiken puolin hyvin.



Lisäksi keskusteltiin hyvinvointitapahtumasta, palkkiositseistä ja Itsenäisyyspäivän vastaanotosta.

Joulupuukeräys kiltahuoneelle:


Jäsenistöltä oli tullut viestiä, että eräs kiltalainen haluaisi organisoida killalle joulupuukeräyksen
kiltahuoneella.



Päätimme lähteä mukaan tapahtumaan ja mainostamaan somessa.



Päätimme antaa kiltalaiselle mahdollisuuden toteuttaa myös villasukkakeräyksen.

Juhlavuosi:




Hallitus keskusteli vuosijuhlien cocktailtilaisuuteen kutsuttavista tahoista vuosijuhlatiimin pyynnöstä.
Nakkilaisia tarvitaan vuosijuhlille.
Käytiin läpi seminaarin jälkipuinti sekä vuosijuhlaviikon tämän hetkinen sisältö.

Tiedekuntatuki:


Päätettiin, mihin tapahtumiin ja kuluihin tiedekuntatuki käytetään.

Jäsenrekisteri:


Keskusteltiin jäsenrekisteristä.

