Dumppi alumnit ry
Hallituksen kokous
04.09.2019
Meikon toimisto
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 17:41.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Kokous oli täten päätösvaltainen. Paikalla olivat
Markus, Samuli, Jukka, Sanna, Otto, Matti, Kalle ja Joel. Tommi liittyi kohdassa 6.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto ja Samuli.
5. MobilePay
● Tarvitaan kevätkokouksen pöytäkirjan tarkastajien kuittaukset. Ne saatiin pöytäkirjojen
paperikopioihin kokouksen aikana.
● Markus jatkaa MobilePayn hankintaprosessia.
6. Pörssialumnien vuosijuhlat
● Jori lähetti kutsun Pörssialumnien vuosijuhlille. Epäselvää onko hallitukselle jotain
edustuspaikkoja, vai oliko tämä vain tavallinen kutsu.
● Hinta on 65€, tilaisuus on 26.10.
● Maksimissaan kaksi hallituksen jäsentä lähtee. Keitä nämä kaksi ovat, se päätetään
myöhemmin.
● Yhdistys kustantaa kahdelle pääsyliput juhlille.
7. Alumnipäivä
● Ei juuri uusia päivityksiä sitten viime kokouksen.
● Yliopiston päässä hieman hitautta aiheen suhteen. Ilmeisesti projektin vetäjä on
sairaslomalla.
● Lähes kaikki osa-alueet ovat vielä kesken. Tapahtuman pitäisi olla kahden kuukauden
päästä, joten tilanne vaikuttaa haastavalta.
● Muistutus: tapahtuma on yliopistovetoinen, ei yhdistyksen vastuulla millään tavalla.
Yhdistyksen rooli olisi lähinnä tapahtuman mainostaminen yhdistyksen jäsenille.
● Koska haasteena on saada Helsingistä alumneja paikalle, niin yhdistys ehdottaa
yliopistolle tapahtuman lykkäämistä. Tapahtuman suhteen pitäisi olla nyt jo valmista edes
sponsoreiden ja ohjelman osalta, jotta olisi realistista saada henkilöitä aktivoitumaan ja
osallistumaan siihen.
8. Tulevat tapahtumat
● Mahdollisesti avataan syyskausi jälleen after workeilla.
● Tavoite saada sauna/verkostoitumistapahtuma noin kuukauden päähän perjantaille.
Jukka/Sanna/Kalle selvittävät tarkemman päivän, tilan ja illan sisällön.
9. Viestintä
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Sanna jatkaa Dumppi ry:n graafikon kanssa kommunikaatiota. Tarkoitus olisi saada
Dumppi alumnien juliste Dumppi ry:n toimistolle.
Dumppi alumnien “postilaatikko” on tarkoitus viedä Dumppi ry:n toimistolle. Selvitetään
saataisiinko tästä mahdollisesti rasti Dumppi ry:n fuksiaisiin. Sanna selvittää tämän
mahdollisuutta Dumppi ry:n hallituksen puheenjohtajan kanssa.

10. META
● Talousasiat summattiin seuraavasti: yhdistyksellä on hyvä riskinkantokyky. Uusien
jäsenten tuomaa rahavirtaa ei kuitenkaan juuri ole ollut toukokuun jälkeen.
● Tästä syystä olisi järkevää suunnitella syksylle tapahtuma, joka olisi maksullinen (maksu
pienempi jäsenille).
11. Seuraava kokous
Pidetään mahdollisesti päivää ennen seuraavaa tapahtumaa. Kokous on todennäköisesti
etäkokous.
12. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 18:37.

