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Fobia ry:n hallituksen kokous 15/2020 
 

Paikka: Etänä Zoomissa 

Aika: 26.5.2020 kello 16:00 

Paikallaolijat: Marie (saapui klo 16:07), Heidi I., Pauliina, Miia, Mira, Minna, Hilla, 

Oona, Emilia, Ella, Sofia, Anniina ja Marika (saapui klo 16:06) 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 16:04. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

- Valitaan puheenjohtajaksi Hilla. 

 

3.2 Kokouksen sihteerin valinta  

- Valitaan sihteeriksi Oona. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Hyväksytään pöytäkirjat 13/2020 ja 14/2020. 

 

6. Posti 

- Ei VIELÄKÄÄN tietoa. 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Kevätkokous oli, Pauliina oli hyvä pj ja vuoden 2019 hallitukselle myönnettiin 

tili- ja vastuuvapaus 

- Maanantaina oli etäpäivystys 

- Zoom-zitsit oli, jee! Onnistuivat yllättävän hyvin ja oli hauskaa :) 

 

 

8. Talous 

- Fedarin sponssit (50€) tulleet, jee! 
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- Ootellaan paria puuttuvaa maksua kevään tapahtumista, muuten ei mittää 

- Hilla tilaa haalarimerkkejä, jotka piti tilata jo viime vuonna (ainakin Foobisia ja Dr. 

Philei) 

 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttäviä kuitteja. 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ei maksettavaa. 

 

8.3. Budjetointi  

- Ei budjetoitavaa. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Fuksisitsien suunnittelu on alkanut, jatkopaikkaa mietitään yhä 

- Kasarisitsit pidetään 15.9 

 

10. Hyvinvointi 

- Ensi vuoden liikuntavuoro maanantaisin 14-14:55 Iskerillä Katkon kanssa 

 

11. Kulttuuri 

- Open Stagen pitäminen syksyllä, Sofia kysyy onko Dynkyssä vapaata ti 22.9, 

ti 13.10 tai ti 27.10. 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Ei ole t. Miia 

 

13. Kopo 

- Kurssipalautteet on saatu kasaan ja ne pyritään laittamaan tällä viikolla 

eteenpäin 

- Monelle-kurssista on saanut ääniviestipalautteen, tämä oli hauska idea ja 

voisi olla nopea tapa henkilökunnalle antaa palautetta 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Valtuutetaan Pauliina edustamaan Fobiaa Indexin kevätkokoukseen 

(to 28.5). 

 

 

14.2 SPOL   

- 17.10 SPOLskis Turussa 
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- 21.11 Gradukonffa Jyväskylässä 

- SPOS meni hyvin, oli kivasti osallistujia 

- SPOLin jäsenmaksu on maksettu 

- SPOLympialaiset peruttu tältä kesältä 

- Harkkatietokantaa tarkoitus päivittää jossain vaiheessa 

- Harkkakysely lähetetty, fuksikyselyn pitäisi tulla kesäkuussa 

 

14.3 Tupsy 

- Psylin uusi logo näyttää ihan OP:n logolta 

- Psyliforumilla käytiin kiivasta keskustelua liiton linjauksesta 

vapaaehtoistyön suhteen korona-aikana 

 

14.4 Muuta 

- Welcome fair pe 28.8 klo 11-13, Naturan ja Agoran auloissa 

- Ilmo auki 14.8 asti 

- Psykan vaihtareita on aika vähän ja heidät on vaikea löytää, 

joten olisi kiva jos tätä kautta saisi yhteyden edes joihinkin 

heistä 

- Jätetään tämä vielä vähän auki, ilmoominen mahdollista niin 

pitkään 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Ei ole 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Ei ole 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Suunnitellaanko hallitusmökkeilyä jossain vaiheessa tarkemmin?? t. 

kärsimätön Sanni 

- Palautekyselyssä kysellään hallitusmökkeilystä ainakin 

- Hilla koittaa lähettää palautekyselyn tällä viikolla, jätetään keskustelut 

kasvokkain (hei ens viikolla nähdään!!!!) 

 

18. Seuraava kokous  

- Hamassa tulevaisuudessa kesäloman jälkeen (tai ehkä mökillä, tuskinpa, 

katotaan, ehkä, emmä tiiä t. Hilla) 

 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Ei oo! 
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20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 16:36 


