Jakelu: Animeconin Internet-sivut

NEKOCON RY

YHDISTYKSEN KOKOUS
5.8.2015

Aika
Paikka

22.8.2015 klo 12
Sijainti kävelyetäisyyden päässä Paviljongista, ks. ilmoittautumisohjeet

Tervetuloa Nekocon Ry:n yhdistyksen kokoukseen, jossa käsitellään Animeconia 2016 ja muodostetaan
sen tekijätiimi, conitea. Kokoukseen ovat tervetulleita myös yhdistykseen kuulumattomat henkilöt, joita
kiinnostaa osallistua Nekocon Ry:n toimintaan (pääasiassa Animeconin järjestämiseen). Läsnäolo- ja
puheoikeus on kaikilla, äänestyksissä äänioikeus vain yhdistyksen jäsenillä. Coniteaan valitut henkilöt
lisätään kokouksen aikana yhdistyksen jäseniksi ellei heidän kanssaan toisin sovita. Yhdistyksessä ei ole
tällä hetkellä jäsen- tai liittymismaksuja. Halutessasi lukea yhdistyksen säännöt voit pyytää ne
ennakkoon sähköpostitse puheenjohtajalta.

Ennen varsinaista kokousta järjestetään tutustumiskierros Paviljongissa. Mahdolliset
ennakkokysymykset esim. tilojen koosta pyydetään lähettämään yhdistyksen tilavastaavalle / sihteerille
ennakkoon sähköpostitse, sillä kierros pyritään pitämään joutuisana. Kannattaa myös tutustua
Paviljongin nettisivuihin ennakkoon, jotta välttyy kysymästä asioita, jotka sivuilla jo kerrotaan.

Kokous alkaa klo 14 kävelyetäisyyden päässä Paviljongista. Ks. ilmoittautumisohjeet alla.

Kokoukseen on mahdollista etäosallistua Skypellä. Paviljonki-kierrokselle ei voi etäosallistua.

ILMOITTAUTUMINEN

Halusit sitten osallistua kokoukseen paikanpäällä tai etäyhteydellä Skypeä hyödyntäen, ilmoittauduthan
pääjärjestäjälle sähköpostitse 18.8. klo 12 mennessä otsikolla ”Osallistuminen kokoukseen” tai
”Etäosallistuminen kokoukseen”. Mikäli haluat osallistua paikanpäällä, saat ilmoittautumiseen
vastauksena paikan osoitteen. Mikäli haluat osallistua Skypen välityksellä ilmaisethan tämän
ilmoittautumisviestissäsi ja muistathan kertoa Skype-nickisi. Pääjärjestäjän Skype-nick on mika_n3y0
(huom. olethan ensisijaisesti yhteydessä sähköpostitse, ko. Skype-tili on käytössä vain kokousten
aikana).
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Jos haluat osallistua Paviljonki-kierrokselle, ilmoitathan myös tästä 18.8. klo 12
mennessä puheenjohtajan sähköpostiin. Pyrimme pitämään kierroksen nopeana ja pääsemme
tutkimaan tiloja vielä toistekin, joten jos halukkaita on valtava joukko, joudumme valitettavasti
karsimaan joukkoa pienemmäksi (priorisoiden ne tahot, joille on todennäköisesti eniten hyötyä
osallistumisesta).

JOS ET VOI OSALLISTUA

Mikäli et voi osallistua kokoukseen paikanpäällä tai etäyhteydellä, mutta olet kiinnostunut paikasta
coniteassa tai sinulla on muuta tärkeää asiaa, jonka toivot kokouksessa käsiteltävän, laitathan asiasta
sähköpostia puheenjohtajalle 18.8. klo 12 mennessä. Otsikoi sähköposti ”Asiaa kokoukseen”. Mikäli
haluat coniitiksi, laita sähköpostin mukana lyhyt esittely itsestäsi, osaamisestasi, visioistasi ym.
tarpeelliseksi katsomastasi (myös vanhat coniitit) ja kerro selkeästi, mihin vastuutehtävään/-tehtäviin
haluat.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA


Kokouksen avaus



Kokouksen järjestäytyminen



Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen



Esityslistan hyväksyminen



Coniittien tehtävänkuvat



Conitean 2016 valitseminen



Ajan salliessa pintapuolinen tutustuminen Googlen (Google+, Gmail, Drive, kalenteri) käyttöön
tapahtuman järjestämisessä



Muut esille tulevat asiat



Päätetään seuraavasta kokouksesta



Päätetään kokous
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Terveisin,

M. Mika Heiskanen
puheenjohtaja
pj@animecon.fi
Skype: mika_n3y0 (huom. vain kokouskäyttöön)

&

Sirpa Puurunen
tilavastaava ja sihteeri
tilavastaava@animecon.fi

