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Fobia ry:n hallituksen kokous 24/2020 
 

Paikka: Discordissa 

Aika: 26.11.2020 kello 13:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Pauliina (poistui klo 13:48), Hilla, Oona, Vilma, Ella, Sofia, 

Anniina, Sanni, ja Hanna V.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 13:03. 

 

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 

- Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi. 

 

6. Posti 

- Ei oo käyty kattoo 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Huoneen siivous alotettu vihdoin jee 

- Syyskokous oli ja ensi vuoden hallitus saatiin kasaan <3 Hakijoita oli paljon ja 

etenkin fukseja! 

- Gradukonffa oli viikonloppuna 

- Fobian pikkujoulut on tänään! 

- Muistakaa ilmottautua hallituksen kiitossitseille! 
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8. Talous 

 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- 60,05€ Kasarisitsien kuluja 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 86,50€ Katko ry, Syksyn vakiovuoro 

 

8.3. Budjetointi  

- Budjetoidaan jouluvastaanottoa varten 40e 

 

9. Ulkosuhteet (& KV) 

9.1 Index  

- Edelleen kaipaillaan halukkaita lähtee Indexin puheenjohtajaks 

(Pauliinaa on kosiskeltu, mutta harkka vaikeuttais aika paljon) 

- 3.12 tonttusuunnistus 

- Valtuutetaan ensisijaisesti Maria H. käyttämään Fobian ääntä Indexin 

syyskokouksessa, mutta jos Maria on estynyt pääsemään kokoukseen 

niin nykyinen Index-vastaava saa edustaa Fobiaa 

- Toivotaan, että äänestetään ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, 

joilla kokemusta jo Indexin hallituksessa toimimisesta, 

erityisesti pj:n ja vpj:n pesteihin 

 

 

9.2 SPOL   

- Perttu L. tee teksti (Perttu ei oo paikalla) 

- Gradukonffa oli ja siellä oli paljon väkeä! Ja gradut oli mielenkiintoisia! 

- Jäsenmaksujen summat lasketaan uudelleen, koska muille aj:lle on 

tullut lisää opiskelijoita 

- Jäsenkysely on lähetetty, menkää vastaa!! 

- EFPSA Day 2.12. klo 18 Zoomissa 

- Tapahtumakierto muuttuu niin, että keväällä järjestetään 

tiedetapahtuma, alkusyksystä SPOLskis ja loppusyksystä 

biletapahtuma 

- SPOL semma on 30.1. teemalla itsetuhoisuus ja yhdistyksen kokous 

on todennäköisesti viikkoa ennen, 23.1. Molemmat etänä. 

- SPOLskiksen ja Gradukonffan haalarimerkkien lähettäminen on työn 

alla 

- Näyttää siltä että SPOLin hallitus saadaan helposti kasaan :) 
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9.3 Tupsy 

- Perttu L. ei läsnä 

 

9.4 Muuta 

- Ei oo muuta  

  

10.  Virkistystoiminta: 

- Jäsenistölle ei ole tulossa sitsejä enää tänä vuonna 

- Testamenttiin vois laittaa että jäsenrekisterin päivitys kuuluu virkkareille 

 

11. Hyvinvointi 

- Joulukorttikeräyksen pussukka viety Huoneelle 

 

12. Kulttuuri 

- Joululoma jatkuu 8) 

 

13. Työelämä ja koulutus 

- Miia ei oo paikalla 

 

14. Kopo 

- Kurssipalauteiltaa varten varattu pub1 klo 18-20 (mikäs päivä se olikaan..?). 

Tiedotetaan jäsenistöä ens viikolla. Ajateltiin myös ehkä tälle tapahtumalle 

vähän poikkeuksellisesti laittaa ilmolomake, jotta ei tule yli 20 henkilöä. Jos 

tulee täyteen (en usko xd) tai joku ei halua/pysty tulla paikan päälle niin 

voidaan päivystää discordissa samalla ja sinne voi tulla myös kertomaan 

kurssihuolia :) 

- Jäsenistölle laitettu tiivistelmä etäopiskelukyselyn tuloksista, 

opetushlökunnalle lähetetään loppuviikosta/ensi viikon alusta (oli hyvä 

tiivistelmä!) 

 

 

15. Tiedotus ja viestintä 

- Katri on töis 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Jouluvastaanotto 8.12 klo 13 ehkä 

- Huoneen siivousta ti 1.12 ja ke 2.12 

 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 
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- Seuraajien perehdyttäminen: Olkaa omaan seuraajaanne yhteydessä ennen 

joulua ja päivittäkää testamentit, jos testamenttia ei oo niin semmosen voi 

tehdä 

- Sovitaan dedis hallitusraporteille myöhemmin, mut joskus ens vuonna sit 

- Secret Santat julkaistu *teehee* 

 

18. Seuraava kokous  

- Doodel ja dedis sille ma ilta, kokous viikolle 50 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Odotetaan innolla hallitussitsei!  

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 13:49 


