Tampereen Rakentajakilta

Päätöslista 11/2014

Raati

7.4.2014

Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 11/2014
Aika: maanantai 17.3.2014 klo 9:00
Paikka: Kiltahuone

1.

Tapahtumat
-

2.

Kevätyleiskokous 18.3. klo 18 salissa RG202
Peli-ilta 19.3. klo 18 Kiltahuoneella
PiRILin kanssa yhteinen laskettelureissu Sappeeseen 22.3.
Suuntautumissauna 27.3. Konetalon saunalla
Virkistäytymisviikonloppu 29.-30.3.
Teemasitsit 4.4. klo 18 Zipissä
Valmistuvien sauna 11.4.
o Pidetäänkin kiltahuoneella
Munakisat 25.4. klo 12-16 Etunurtsilla
Munabileet 25.4. klo 22-04 Cupolassa
Kesätappo Iso Herityn majalla 26.-27.7. klo 14-12
Sulkavan suursoudut 11.-13.7.

Raha-asiat
Hyväksyttiin laskuja ja korvattavia kuluja 999,99€
-

Lisätalousarvio
Yleiskokouksen esityslistasta:
”TTYn kiltojen puheenjohtajien muodostama Kiltaneuvosto järjestää perinteisen kiltojen
pikkujouluristeilyn jälleen tänä vuonna. Aiempina vuosina Signaalinkäsittelyn ja
tietoliikennetekniikan kilta TeLE on huolehtinut risteilyn rahaliikenteen kauttakulusta, siis
hytti- ja buffetmaksujen keräämisestä muilta killoilta ja niiden maksamisesta
matkanjärjestäjälle. Enää TeLE ei kuitenkaan ole kilta, joten jonkun muun killan on otettava
rahaliikenne vastuulleen.
TARAKIn hallitus esittää, että TARAKI ottaa tehtävän vastuulleen. Tämä tarkoittaa sitä, että
TARAKI tekee lisätalousarvion, jossa kauttakulkuliikenteeseen kirjataan arvioitu rahasumma,
joka killan kautta kulkisi. Käytännössä TARAKI siis laskuttaa muilta killoilta heidän kauttaan
pikkujouluristeilylle lähtevien hytti- ja buffetmaksut, ja matkanjärjestäjä laskuttaa nämä
edelleen TARAKIlta.”
Esitys:
Sanni esittelee lisätalousarvion ja hyväksytään se kevätyleiskokouksessa
esitettäväksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

3.

Kiltahuoneasiat
Esitys:
Päätös:

4.

Käytetään jatkossa SkyDriven nakkilistaa kiltahuonepäivystysvuorojen
varaamisessa. Ne, jotka eivät vielä ole päivystäneet, saisivat aktivoitua!
Esityksen mukaan.
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Esitys:
Päätös:

5.

Seuraavaan tiedotukseen tulevat asiat & tiedotuksen ajankohta.
Ylihuomenna lähtee seuraava tiedotus:
- Seulan xq
- Suuntautumissauna
- Arkkareiden ujo-sauna ja kevätkirppis

Jaostot
-

Kiltaneuvosto 10.3.
- Yhdenvertaisuuskoulutukset ke 26.3. klo 14-16 (spr) ja to 3.4. klo 14-16
(seta & kynnys ry), paikalle mielellään pj, fuksivastaava ja
tapahtumavastaava
- Teekkarihistoriaa.fi:hin kaivataan juttuja ja teekkarimuseoon kamaa
- Parempaa edunvalvontaa kiltoihin, mahdollisesti joku opintovastaavan
tyyppinen henkilö
Esitys:
Merkitään jaostokuulumiset tiedoksi ja päätetään edustajat
yhdenvertaisuuskoulutuksiin.
Päätös: Sanni menee ke ja Jani ja Alina menee 3.4.

-

Muut jaostot
Edunvalvontajaosto
o Mietittiin miten voitaisiin kerätä jäsenistöltä enemmän ja paremmin palautetta
KV-jaosto, Markus menee
Fuksijaosto muuttuu fuksineuvostoksi

6.

Dokumentointi
-

SRT-XQ Otaniemeen 12.-14.3.
Esitys:
Palaute excusta ja vastaavat tekee dokumentoinnin.
Päätös:
- Mikään ei mennyt pieleen ja kohteet oli kivoja
- SPU:lla tosi hyvä puhuja
- Ruvetaan jo ajoissa miettimään ensi vuoden SRT-päiviä, sillä ne on ensi
vuonna Tampereella
o Valitaan hommaan yksi tai kaksi toimaria hoitamaan järjestelyjä
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