Syrinx ry:n sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 25.3.2014 klo 16.15 alkaen Ylä-Ruuthissa
Paikalla: Janne Hesso, Katariina Koskinen, Jenni Räsänen, Mikael Nuotio, Sami El Geneidy, Linda
Kauppinen, Miia Kokkonen, Aura Tuominen, Valtteri Nurminen, Sami Kurkinen, Juha Vuorikko,
Riku Sinervo
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 16.20.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Hesso, kokouksen sihteeriksi valittiin
Katariina Koskinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami El Geneidy ja Valtteri
Nurminen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
5. Ilmoitusasiat
Mikael Nuotio ilmoitti sitsien ainejärjestö Ynnän kanssa olevan keskiviikkona 26.5.
Tapahtuman jatkobileisiin tarvitaan lipunmyyjiä vuoroille klo: 23.00-00.00 ja 01.0002.00 Mikael Nuotio ja Laura Lammi osallistuvat lipunmyyntiin, mutta tarvitsevat
vielä lisäkseen kaksi myyjää. Palkkioksi myyjille Escape tarjoaa drinkkilippuja.
6. Käsiteltävät asiat
6.1 Vuoden 2013 toimintakertomuksen esitys ja sen hyväksyminen
Toimintakertomus on ollut sähköpostilistoilla ja käyty läpi kokouksessa
5/14. Hallituksen päätöksellä vuoden 2013 toimintakertomus
hyväksyttiin.
6.2

Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
Toiminnantarkastajina toimivat Aleksi Isomursu ja Riku Sinervo. Riku
Sinervo esitti lausonnon. Toiminnan laajuuden huomioon ottaen
tarkastus on hoidettu hyvin. Toiminta on ollut lakien mukaista.
Huomautuksia tuli muutamia. Käteiskassa oli välillä liian suuri, eikä
taseessa ei ole mainittu yhdistyksen kiinteää omaisuutta. Tilikauden
ylijäämäisyys selittyy haalarimaksujen viivästymisellä. Lisäksi vuoden
2012
rahastonhoitaja
toimi
vuonna
2013
kevätkokouksen
puheenjohtajana, vaikka oli tehtävään jäävi. Huomautuksiin tulee
jatkossa puuttua.

6.3

Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden
2013 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Valitaan kohtaan 6.3 puheenjohtajaksi Sami Kurkinen ja valitaan
kohtaan 6.3 sihteeriksi Jenni Räsänen.
Vuoden 2013 hallitus poistui 16.35.
Tilinpäätös vahvistetaan toiminnantarkastajien lausuntoon perustuen.
Vastuunvapaus myönnetään vuoden 2013 hallitukselle.

6.4

Syrinx Ry:n jäsenmaksusta päättäminen
Vuoden 2013 hallitus palasi paikalle 16.37.
Syrinx ry:n jäsenmaksu tällä hetkellä on 10 euroa, painetta jäsenmaksun
nostamiselle ei ole koettu, joten se päätettiin pitää samana.

6.5

Bio Retinan jatkosta päättäminen
Sami El Geneidy kertoi, ettei elokuvalisenssi maksa tämänhetkisellä
menetelmällä itseään takaisin pelkästään kioskimyynnin avulla.
Voimassa oleva lisenssi päättyy syyskuun lopussa. Toimintaa jatketaan
lisenssin voimassaolon ajan, mutta jatkosta päätetään myöhemmin,
mutta lisenssin uusiminen on epätodennäköistä. Ilmaisnäytös voidaan
esittää esimerkiksi uusille opiskelijoille suunnatussa yökoulussa.
Riku Sinervo poistui 16.44.

6.6

Artebion haalarimerkkitilaus
Janne Hesso kertoi Artebiosta vastaavien Sandra Savisen ja Sara
Ihalaisen suunnitelleen haalarimerkin Artebion jäsenille. Haalarimerkin
tilaamisesta päättäminen siirretään seuraavaan kokoukseen.

6.7

Eliöralli
Miia Kokkonen varmisti, ettei Nanosaunan varaamisesta koidu erillistä
maksua Syrinxille. Janne Hesson mukaan saunan varaamisen ei pitäisi
olla maksullista kyseiseen tapahtumaan. Eliörallilla on tänä keväänä 10
vuotisjuhlat, joten Miia Kokkonen pyysi hieman suurempaa budjettia
järjestelyihin. Miia Kokkonen ehdotti budjetin siirtämistä kevätretken
budjetista, sillä sen menot jäävät varatun summan alle. Kuluja
eliörallista aikaisemmin on ollut noin 90 euroa. Jenni Räsänen lupasi
laskea tarkemmin kuinka paljon budjettia olisi mahdollista nostaa.
Eliöralliin voisi myös hakea laitokselta erillistukea, sekä JYY:ltä
liikunta-avustusta.

6.8

BiTa

Janne Hesso kertoi BiTa:n lähtevän yhteensä 47 Syrinxin ja Otsonin
jäsentä. BiTa:n järjestäjille viedään pienehkö itse tehty lahja.
Paikanpäällä ainejärjestöt myös esittäytyvät muille biologeille. Jenni
Räsänen huomautti BiTa:n haalarimerkkimyynnin olevan perjantaina
kello 21.00-00.00. Haalarimerkkimyyntivuorot jaetaan myöhemmin.
Miia Kokkonen ja Katariina Koskinen ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi
myyjiksi osaksi ajasta.

7. Muut esille tulevat asiat
Miia Kokkonen kertoi ainejärjestö Focuksen kiinnostuneen yhteisestä luontoretkestä
Syrinxin kanssa. Retken on ajateltu suuntautuvan Leivonmäen kansallispuistoon. Miia
Kokkonen ehdottaa Focuckselle retken ajankohdaksi sunnuntaita 27.4.
Mikael Nuotio ilmoitti Radikaalin kutsuneen Syrinxiläiset mukaan vappusitseille
maanantaina 28.4. Gigglin Marliniin. Osa tapahtuman lipputuloista tulee Syrinxille.

Sami El Geneidy kertoi, että huiskiloon tarvitaan lisää järjestäjiä, sekä virallisia
järjestyksenvalvojia.
Valtteri Nurminen kyseli alumni-iltapäivän perään. Perinteisen alumni-iltapäivän
sijasta järjestetään perjantaina 28.3. info, joka keskittyy sosiaalisen median käyttöön
työnhaussa.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 7.4. klo 16.15 alkaen Kopilla.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 17.16.
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