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Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 15/2014
Aika: maanantai 7.4.2014 klo 9:00
Paikka: PA103

1.

Tapahtumat
-

2.

Munakisat 25.4. klo 12-16 Etunurtsilla
o Pidetään ensi viikolla iltakoulu, jossa ideoidaan lajit
Munabileet 25.4. klo 22-04 Cupolassa
Sulkavan suursoudut 11.-13.7.
o Ilmo tänään 12.00 kiltahuoneella!
Kesätappo Iso Herityn majalla 26.-27.7. klo 14-12

Fuksitoiminta
-

Kevään fuksitoiminta
Keväällä fukseille järjestetään
- Aamusillis Wapun aikaan arkkarifuksien kanssa, ajankohta???
- Haalaripalkkiosauna 1.4.
- Kastesauna 1.5. Majuri-saunalla
Esitys:
Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös:
- Aamusilliksen ajankohta vielä auki, arkkarit ei oo vielä vastannut
- Haalaripalkkio sujui loistavasti ja tuli paljon positiivista palautetta.
Herwantapelin hinta pysyi todella alhaisena.
- Skumpat kastekoriin pitää vielä hoitaa

-

Syksyn fuksitoiminta
Syksyllä fukseille järjestetään
- Konetalon sauna 18.8.
- Fuksisauna TamArkin kanssa 25.8.
Esitys:
Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

3.

Kiltahuoneasiat
-

Kahvinkeittimen hankinta
Ruuhkaisimpina aikoina luentotauoilla yksi kahvipannullinen kuluu äkkiä, ja osa jäsenistä jää
ilman kahvia tai myöhästyy luennoilta jäädessään keittämään toista pannullista. Lisäksi
nykyisestä keittimestä on tippalukko rikki.
Mochamasterin hinta on tippalukollisena n. 160e.
Esitys:
Keskustellaan uuden kahvinkeittimen hankinnasta.
Päätös: Kyseenalaistettiin, että onko uuden kahvinkeittimen oltava juuri Mochamaster.
Kaikki joilla on kahvinkeitin, tekee testauksen, kuinka nopeasti se keittää täyden
pannullisen ja tehdään vertailua tulevaisuuden uutta keitintä varten. Ostetaan
vanhaan keittimeen uusi suppilo, jotta saadaan tippalukko taas toimimaan.

-

Killan varasto
1
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Nettisivujen ollessa alhaalla, kyykkäsettejä tai turvavarusteita lainailleet ihmiset ovat
ottaneet yhteyttä pääsääntöisesti Sanniin. Uusille nettisivuille olisi hyvä ilmoittaa, kehen
otetaan yhteyttä, kun jotain tahdotaan lainata. Lisäksi lainauslistasta voitaisi tehdä parempi.
Esitys:
Sovitaan varastovastaava.
Päätös: Xq-ihmiset vastaa turvavarusteista ja liikuntavastaava kyykkäseteistä, eli laitetaan
Julian ja Ceckun ja Tomin numerot nettisivuille. Aina kun joku lainaa jotakin, ottaa
yhteyttä yllä mainittuihin henkilöihin ja merkkaa aina listaan tarkkaan mitä lainaa.

4.
5.

Raha-asiat

Hyväksyttiin laskuja ja korvattavia kuluja 1046,67€

TARAKI-lehti
Esitys:
Päätös:

Keksitään sisältöä pian ilmestyvän lehden tyhjille sivuille!
- Valmistuu
- Iina tekee sitseistä jutun
- Riikka tekee RIL-jutun
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