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Fobia ry:n hallituksen kokous 16/2021

Paikka: Etänä Zoomissa
Aika: 26.8.2021 kello 18.00
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B., Anniina, Aliina, Titta, Ella J., Jenni, Ella T., Liina,
Sanni, Viivi, Saara

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 18.05.

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 Annina B.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi.

6. Posti
Ei postia.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Fuksivastaanotto oli 23.8., jossa mukavasti porukkaa paikalla.
Fobia oli mukana Indeksin sivuainemessuilla. Saatiin ständinhoito ja merkkien
myynti onnistumaan hyvin.
Indexin Aartenmetsästyksessä paljon fukseja paikalla ja muita fobialaisia
hengailemassa.
Titta meni kihloihin! <3

8. Talous
Käteiskassavaroja voisi viedä pankkiin!
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8.1. Hyväksytään kuitteja
● 36,61€ Ella J., fuksivastaanoton kuluja

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 181,24€ Vilma S., hallitusmökkeilyn ruokakulut

8.3. Budjetointi
Ei budjetoitavaa.

9. Virkistystoiminta
Syyssitsit 27.10.! Osakuntatalon varaus on peruttava viimeistään 4 vko
ennen.
Pikkujoulut 24.11.! Q-talo varattuna ja se on peruttava viimeistään 4 vko
ennen myös.
Tanssitapahtuman voittajat on palkittu.
Fobsut kaipaavat tapahtumia: on mietitty tehtäväksi kyselyjä, miten toteuttaa
mm. baaribileitä tai muita tapahtumia, ja millainen osallistumisinnokkuus
näihin olisi.

10. Hyvinvointi
Yhteistyö Social Sportsin kanssa alkaa elo-syyskuun vaihteessa.
Liikuntavuoro alkaa ti 7.9. Ensi viikolla muistutuksia näistä.

11. Kulttuuri
Ehdotus 2. vuosikurssilaisilta: Fobian kirppari -päivä.

12. Työelämä ja koulutus
Ei käsiteltävää.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Keskusteltiin kopo-toimikunnan perustamisesta ja mentorointi-kyselyn
lähettämisestä.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Dialectica: tänään kastajaiset ekaa kertaa ikinä! 5.11. excu
Tukholmaan.
P-Klubi: Trivial Perseet siirretty lokakuulle. P-Klubilla hienoja omia
sukkia, voiko Fobiakin launchata omat sukat!
Putex: Myös uutta vaatetta tulossa uuden logon myötä. Liikuntapäivä
7.9.
T-Klubi: tänään kauppiksen kanssa kaupunkisuunnistus. Vanhojen
fuksien kastajaiset 31.8.
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Index:
Sivuainemessut ja aarteenmetsästys meni hyvin ja oli
hauskaa! Fuksit lahjoivat erittäin avokätisesti ja kaikilla näytti olleen
hyvä meno.
Indexin kastajaiset 1.9. Tapahtuma on avoin kaikille Indexläisille ja
siitä voi infota, jos hämmentyneet fobsut miettii onko ok tulla kattoo
kastetta. Fobian rastilla rastin vetäjillä tulee olla kasvomaski ja
tehtävästä tehdään koronaturvallinen. Kokouksessa keskusteltiin siitä,
onko ok “pakottaa” osallistumaan laulamaan, jos joku kokee
esiintymisen epämukavana. Tärkeintä, että luodaan turvallinen,
kannustava ympäristö ja kieltäytyminen on täysin sallittua.
Fuksisitsit 8.9.
Lauluxit loppuivat, mutta uusia on tilattu ja ilmotellaan heti kun niitä
taas saa!
Syksyn excursio 8.-11.11.

14.2. SPOL
Ei käsiteltävää.

14.3. Tupsy
Psylille ehdotus Fuksi-infosta: etänä vko 40 ma, ti tai ke. Hallitukselle
ajankohdat ok. Kysytty, onko mahdollista kokoontua katsomaan
ryhmissä ja saada Psyliltä rahoitusta syömisiin.

14.4. Muuta
Ei käsiteltävää.

15. Tiedotus ja viestintä
Tiedotusvastaava palailee kesälomalta.

16. Emännän kuulumiset ja Huone
Fuksivastaanotto meni hyvin!
Huonetta oli järkkäilty <3

17. Hallituksen sisäiset asiat
Hallituksen kesken olisi kiva järjestää jotain matalan kynnyksen ohjelmaa,
pelailla lautapelejä tms.

18. Muut esille tulevat asiat
Ari K.:lta kommentti lisärahoitukseen liittyen: “Hakemanne laitoksen
ylimääräinen rahoitus on hyväksytty laitoksen johtoryhmässä 25.5.2021.
Hakukohteenne olivat vedenkeitin, kaksi termoskannua ja maisterivaiheen
kirjallisuutta, yhteensä 150 €.” Tieto tullut jo alkukesästä, mutta Jennillä oli
tuolloin jo aivot kesämoodissa. Jenni kysyy, tarvitseeko rahoitusta erikseen
hakea hankintojen jälkeen vai jo etukäteen.
Fedarin syys/talvijulkaisu: ei varsinaista lehteä, vaan pienimuotoinen julkaisu
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tai julkaisuja esim. ig:n puolella. Tuskin edessä on rekryä kirjoittajille:
enemminkin päätoimittajan oma juttukokoelma (toki mukaan saa
osallistua!). Toteutus, sisältö ja julkaisuaika vielä ideointivaiheessa.
Titalle tullut sähköposti Psykologipalvelu Poijulta, jossa ilmoitettiin, että se ja
Mehiläinen ovat yhdistyneet, ja tulossa on rekrytapahtuma. Pohdittiin, miten
tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, esim. hyvinvointiteemaan liittyvä luento
hyvinvointiviikolla.
Harjoitussitsien järjestäminen toimii suunnitellusti.

19. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ma 6.9. klo 16.30 hybridinä.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.55.


