
PIRAATTIPUOLUEEN UUDENMAAN PIIRIYHDISTYS RY

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2013
Aika Sunnuntaina 15.4.2013 kello 19.00
Paikka: PirateIRC #uusimaa
Läsnä:

Puheenjohtaja Lasse Kärkkäinen
Varapuheenjohtaja Janne Paalijärvi
Jäsen ja kokouksen sihteeri Lassi Nokelainen
Jäsen Samu Voutilainen
Jäsen Mikko Nummelin

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.15.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

kaikki jäsenet paikalla:
Lasse Kärkkäinen
Janne Paalijärvi
Lassi Nokelainen
Samu Voutilainen
Mikko Nummelin

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavia asioita

5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksytään jäsenID #88872.

6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Hyväksytty korjauksin 2/2013, 3/2013 ja 4/2013. Sihteeri korjaa
korjauspyynnöt ja merkitsee hyväksytyiksi.

7 Edellisen kokouksen nakkilista

Lasse Kärkkäinen tulee korjaamaan puolueen nettisivun ulkoasua siten että
sivuston uusi käyttäjä löytää helpommin jäsenhakemuslomakkeen.

Väärään piiriin ilmonneet jäsenet on nyt siirretty Kymen piirille.



Roni Kantola hoitaa vapuksi flaijerin organisoinnin. Aiheesta lisää tämän
kokouksen kohdassa 9.

Janne Paalijärven tuli varata Sauna Otaniemestä elokuvailtaa varten.
Paalijärvi on varannut saunan.

8 Kannanotto lapsiartistien riistosopimuksia vastaan
Hallitus näki että kannanotto kannattaa tehdä. Mikko auttaa kirjoittamaan
luonnoksen, joka toivottavasti puolueen nimissä julkaistaan.

9 Vapputoiminta
Flaijerit tulisi saada valmiiksi vappuun mennessä.

Lassi Nokelainen kysyy Tapani Karviselta sekä Helsingin piiriaktiiveilta ovatko
helsingin piraatit tai turun piraatit tekemässä flaikkua. Tarkoituksena saada
viikonloppuun mennessä graafinen muoto valmiiksi. Tilaus flaijerien
tulostuksesta pitäisi lähteä tulevan viikon alussa.

Pitäisikö ainakin Lassen, Jannen ja Mikon videoida vappupuheet esitettäväksi
youtubessa ja mainostettavaksi sosiaalisessa mediassa?

Yhdistys ei pidä puheita. Emmekä ota videokuvaa. Mikko saattaa tehdä
henkilökohtaisen videon.

10 Purjeen ilmestymisaikataulu
Purje ilmestyy hieman ennen vappua ja jos joku haluaa kirjoittaa vielä jutun,
se on tehtävä välittömästi. Mikko Nummelin kirjoitti jo artikkelin
Piraattipuolueesta tulevaisuuden teknologia-alan puolueena.

Maanantaina 22.4 Purje menee painoon. Aktiivit ehtivät vielä kirjoittaa juttuja
lehteen.

11 Hallitustoiminta
Seuraava kokous torstaina 25.4. Otaniemessä, Cantina-ravintolassa klo
18:00

12 Muut esille tulevat asiat
Tulevaisuusryhmä etenee:

Arvopolitiikkaryhmä (liberalismi) pidettiin eilen sunnuntaina 14.04. kello
18, uusia kokouksia tulossa
Tietoyhteiskuntaryhmä pidettiin tiistaina 09.04. kello 20, uusia
kokouksia tulossa

13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:05.

Puheenjohtaja Lasse Kärkkäinen

Sihteeri Lassi Nokelainen




