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Fobia ry:n hallituksen kokous 09/2021

Paikka: Etänä Zoomissa
Aika: 22.3.2021 kello 17.00
Paikallaolijat: Heidi A., Maria, Martiina, Anniina, Aliina, Titta, Ella J., Sofia K. (saapui
klo 17.04), Jenni, Peppi, Vilma, Sofia U., Liina, Sanni, Viivi, Saara

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 17.03.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valitaan puheenjohtajaksi Titta.

3.2. Kokouksen sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Peppi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Päätetään poistaa esityslistasta kohdat 10. Virkistystoiminta, 11. Hyvinvointi,
12. Kulttuuri, 13. Työelämä ja koulutus, 15. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys
sekä alakohdat 15.1 Index, 15.2 SPOL, 15.3 Tupsy ja 15.4 Muuta, 16.
Tiedotus ja viestintä sekä 17. Emännän kuulumiset ja Huone.
Säilytetään kohta 10. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta.
Lisätään kohta 11. Tulevat tapahtumat. Lisäksi korjataan kohtien numerointi.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 8/2021.

6. Posti
Ei olla käyty postilaatikolla, koska sinne ei ole nyt pääsyä.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Yliopisto on suljettu vähintään 5.4. asti.
Siirretään kevätkokous vähän myöhemmäksi: uusi ajankohta on 7.4. klo
16.00.
Toiminnantarkastus on melkein valmis.
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PJ lähettää hallitukselle toiminnantarkastajien pöytäkirjan, jossa on
heidän pointtejaan tulevaisuudelle. Sihteeri ja taloudenhoitaja voivat
saada sieltä vinkkejä siihen miten voidaan parantaa toimintatapoja.
Sofia K. on käynyt auskukokouksessa ja siellä puhuttiin yhteistyöstä, joka
voisi olla pedagogisten opintojen esittelyä instassa tai sivuaineillassa.

8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 305,88€ Freud-haalarimerkkien tilaus, HEF Group Oy
● 35,00€ Postimerkkejä haalarimerkkien postitukseen, Sanni

8.3. Budjetointi
Ei budjetoitavaa.

9. Vuoden 2020 asiakirjojen hyväksyminen
Asiakirjat käydään läpi yhdessä ruutua jakamalla. Puheenjohtaja allekirjoittaa
ne koko hallituksen puolesta.

9.1. Tuloslaskelma ja tase 2020
Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase.

9.2. Toimintakertomus 2020
Luetaan ja hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus.

Siirrettiin kokous tauolle klo 17.49 ja palattiin tauolta klo 17.56.

10. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Sähköposteja vaihdeltu vielä tänään liittyen klinikkakurssien toimintaan ja
opiskelijoita on ohjeistettu olemaan yhteydessä ohjaajiin ja vastuuopettajiin.
Sulku vaikuttaa tällä hetkellä ehdottomalta. Opiskelijat ovat tyytymättömiä
etenkin huonoon viestintään ja siihen, että sulku tuli niin nopealla aikataululla.
Ensi viikolle on suunnitteilla Indexin kopotapaaminen ja myös TYY on kysellyt
tiedekuntien tilanteiden perään.
Alumnien kanssa yhteistyötä varten pitäisi tehdä kysely, johon saatiin
tekijöiksi pari reipasta hallituslaista.

11. Tulevat tapahtumat
Hyvisviikon pohjalta syntynyttä taukojumppaideaa tai kävelyhaastetta
haluttaisiin lähteä toteuttamaan. Myös jonkinnäköinen tanssitapahtuma olisi
kiva.
Open stageen on tullut lisää osallistujia ja pääsiäismunien maalailua
suunnitellaan.
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Koulutuspäivä tulossa!
Index x hyvinvointipalvelut -tapahtuman aikaa on muutettu alkavaksi
klo 12.15 ja samana päivänä on illalla etäbingo.
Tupsyn ammatti-iltaa suunnitellaan toukokuulle digitalisaation teemalla.
Ulkosuhdevastaava on ollut vaihtareiden kanssa yhteyksissä.
Huomenna pidetään Fobian kahvihetki zoomissa.

12. Hallituksen sisäiset asiat
Tapahtumaidealistaus löytyy drivesta, johon voi laittaa omia ideoita vapaasti.
Kysely vuosikellosta tulee vähän myöhemmin ja mahdolliset ajankohdat
tulevat olemaan huhtikuun puolella.

13. Muut esille tulevat asiat
Kirjalahjoitus toimitetaan vasta sitten kun yliopiston sulku on ohi.
Hallitus täyttää vappukyselyn tämän kokouksen jälkeen.
Joissain keskusteluissa on tullut ilmi, etteivät jotkut jäsenet koe kuuluvansa
ainejärjestöön.

14. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 31.3. klo 16.00.

15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.37.


