
Läsnä:

TEEKKARIEN LVI-KERHO ry

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023
8.2.2023 Klo 18:00, Osoite, Otaniemi

Puheenjohtaja: Mette Soittila

Varapuheenjohtaja: Pinja Koskinen

Sihteeri: Hugo Tamm

Tekninen assistentti: Tuomas Kerminen

Webmasteri: Katja Mattila

Rahastonhoitaja: Simon Shiferaw

Excumestarit: Petja Serada ja Joonas Hukkanen

Isäntä: Aleksi Mattila

Emäntä: Amanada Saukkonen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

-Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:59.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

-Kokouksen puheenjohtajana toimii Mette Soittila ja sihteerinä Hugo Tamm.

4. Työjärjestys

-Talousasiaan lisätään korttikeskustelu.

-Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

-Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6. Kuulumiskierros

-Kaikille kuuluu hyvää.



7. Ilmoitusasiat

-Ei ole ilmoitusasioita.

8. Talousasiat

a. Kannatusjäseniä 12

-Kolme mahdollista kannatusjäsentä, mukaan lukien A-insinöörit.

-Ei tarvitse hankkia lisää kannatusjäseniä.

b. Laskutus tilanne

-Laskuja lähetetty iso määrä.

-Yksi laskuista lähetetty väärillä tiedoilla.

-Orasin, Chillerin, EQUAn laskutusosoitteet puuttuu.

-A-insinöörit uusi kannatusjäsen, ei laskutustietoja vielä.

c. Korttiasia

-Pyritään saamaan 2 LVI-korttia, muuten 2 korttia isännälle ja emännälle.

d. ISH-messuihin kerätty 7000e, kerho maksaa loput

-Kerho antaisi noin 1700e lisää messubudjettiin.

-Budjetti sijoitettaisiin ensisijaisesti lehden julkaisuun.

e. Vujujen budjetti 30 000e, josta 15 000e olemassa kerhon säästöistä.

-Tarkoitus tulla 10 000e sponsoreilta.

-Osallistumismaksuista noin 5 000e.

-Pääsponsori 3 500e

-Koktailsponssi 2 000e

-Perussponssi 500e

9. Menneet tapahtumat

a. IDA ICE -koulutus 23.1.

-Tilaisuus pidettiin englanniksi, paljon osallistujia ja kaksi työntekijää
neuvomassa. Osallistujia oli noin 20. Mika sanoi, että mietitään uutta aikaa
loppusyksystä, IDA ICE -koulutukseen. Antaa arvoa kannatus jäsenille
tapahtuman kautta. Koulutuksesta sai eväät opetella sovelluksen käyttöä itse
enemmän.

b. Ryhmäytymispäivä

-Hyvää palautetta somen käytöstä, oli kiva päivä.

10. Tulevat tapahtumat

a. Hallitusvaihto 11.2

-Lähtö klo 8-9 Sappeelle

-Tuomas, Petja ja Simon keräävät autoihinsa porukan. Juha tulee omalla.

-Simonin auto porukka tekee kauppaostokset matkalla

-Mukaan yhteensä 9 nykyistä ja 2 vanhaa hallituslaista



b. EcoReal excu 13.2 klo 17.00 Tripla

c. Vuosikokous 1.3 klo 18
d. Swegon excu 2.3. lähtö klo 16.00 Konetalolta

-Showroom Kirkkonummella.

e. Climecon excu helmi-maaliskuu (tuleeko liian paljon tapahtumia
kerralla?)
-Vko 10 (6.3-10.3) Herttoniemen toimisto, showroom.
- Mette laittaa viestiä.

f. Energiateekkaripäivät Tampereella 22.3.-23.3.
-LVK järkkää (KIK, IK, SVTK, LVI, LVK).
-50 paikkaa nopeusjärjestyksessä.
-seminaari, sitsit, jatkot, sillis.
-30-40e/hlö sisältää kaiken.
-Kerho voisi sponssaa LVI:n hallituksen/kerholaiset.

g. Rototec / Enersys excu 24.3, koko päivän excu Helsingissä
-Koko päivän excu 24.3, paikka ei tiedossa.

h. Sisäilmastoseminaari 14.3.
-Käytännössä kaikki pystyvät osallistumaan reissun puolesta.
-Kata lupasi yrittää saada 10-12 fuksia , ehkä noin 8 oikeasti.
-Voidaanko mainostaa ig:ssä, palkkio?
-13.3 päivä, 2 hlö vastuullista messukeskukseen kuviot läpi, toinen
messupäivänä aamussa ja toinen illassa.
-14.4 klo 7–12, 10 hlö 6 fuksia, 4 hallituksesta.
-14.4 klo 12-18, 6 hlö 4 fuksia 2 hallituksesta.
-14.4 klo 7.30 -> , 2 hlö keskustassa iltajuhlan alkuun, saa jatkaa koko
illaksikin jos haluaa, reissuun lähtevät saavat vapautuksen.

i. ISH-messut 15.-18.3.
-Lennot ja majoitus varattu, 12 lähtee mukaan.

j. VVS-Träff
-Aallon, Arcadan ja Metropolian LVI-kerhot kokoontuu.
-2 tyyppiä hoitamaan tätä tapahtumaa, Katja ja Amanda

k. Granlundin liikunta aktiviteetti
-Twerkkaus tunti, sirkus, laskuvarjohyppy, rantapallo, tanssia, surffaus???
-Vko 14-15.

l. Wappubooli 20.4.
-400e varattu rahaa.
-Alkaa noin klo 16.

m. LIVIN ja TEK alumnien kanssa yhteinen tapahtuma
-Huhti-toukokuussa? Ehdotettu seminaaria esim. Haltonin pitämänä.
Halton ollut puheenjohtajaan yhteydessä myös ja haluaisi järjestää jotain
toimintaa kerholle. Toinen ehdotus on ollut jokin drinkkien teko ja sen
jälkeen esim. syömään johonkin. Granlundin tapahtuman selvittyä selviää.



11. Sisäasiat

a. Häirintä henkilö AYY:lle

-Amanda suostui tehtävään.

b. Kuva
-Osa kuvista hoidettiin kokouksen aikana, loput myöhemmin.
-Esitystekstit kerhon sivulle työn alla.

c. LinkedIn

-Saatiin ryhmä toimimaan.

d. Facebook

-Pitäisi päivittää Facebook.

-Vanhemmat kerholaiset ovat siellä.

-Varsinkin vuju asioista päivittelyä sinne.

e. Vujut

-Tällä hetkellä vujuvastaavat etsivät sopivaa paikkaa.

-Mette kokoaa työryhmän siihen, jossa jaetaan esim. sponsori kyselyt.

f. Hallituksen tietojen päivitys PRH

-Maksettu ja hoidettu.

g. Mukitilaus

-Ifolor ehdotettu.

-Vistaprint ollut kallis 2019.

12. Ulkoasiat

13. META

14. Seuraava kokous 7.3 klo 18:00

15. Kokouksen päättäminen

-Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:19



VAKUUDEKSI

______________________________                  _______________________________

Mette Soittila, puheenjohtaja Hugo Tamm, sihteeri

______________________________

Simon Shiferaw, rahastonhoitaja


