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FLUG syyskokous 2011-11-24
Kokouksen avaus
kokous avattiin klo 18:26
Puheenjohtajan, sihteerin jne. valinta
PJ
Juha Siltala
Sihteeri
Joni Nevalainen
pöytäkirjantarkastajat + ääntelaskijat
Tommi Rintala
Leena Romppainen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
kutsuttu 16 päivää ennen koolle yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla ja
ilmoitustaululla (yhdistyksen web-kotisivu)
todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Työjärjestyksen hyväksyminen
yhdistyslain mukaisesti koolle kutsuttu
muutettiin toiminnantarkastaja-kohdasta varahenkilön valinta pois
Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruuksien vahvistaminen
toimintasuunnitelma
tapahtumat järjestetään avoimina kaikille
vuoden päätapahtuma vuoden Linux-tekijä palkinnon jako
tiedotuskanavina verkkosivut, sähköpostilista ja sosiaalinen media
kannatusjäsenten tiedotteita välitetään myös tiedottajan kautta yhdistyksen
kanaviin
tapahtumat
FLUG järjestää yhteistyössä muiden tahojen kanssa tapahtumia jos vain
tekijöitä löytyy
menneinä vuosina ollaan pidetty standia Assemblyillä yhdessä Ubuntu
suomen kanssa
tulo- ja menoarvio
Ubuntu suomi
ovat saaneet vuoden Linux-tekijä palkinnon 3v sitten
yhdistys ei ole oikeushenkilö eikä omista omaa tiliä
palkintorahoista puolet käyttämättä (1000 Eur / 2000 Eur)
FLUG on maksanut Ubuntu suomen kuluja kuitteja vastaan, pienentäen
korvamerkittyä palkintosummaa
Toiminta-avustukset
FLUG voi myöntää toiminta-avustuksia hakemusten perusteella
viime vuonna saatiin 1 hakemus, joka hylättiin
liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet
hyväksyttiin hallituksen esitys
jäsenmaksu 15 Eur

Kannatusjäsenmaksut 500 Eur / 250 Eur
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Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen
valmiita jatkamaan
Juha Siltala
Arto Teräs
nykyinen sihteeri
Tuomas Levoniemi
Aaro "Frank" Huhtala
ehdokkaita
Tommi Rintala
Joni Nevalainen
PJ
Juha Siltala
IRC: topyli
VPJ
Tommi Rintala
Hallitus
Tuomas Levoniemi
Arto Teräs
IRC: ateras
Joni Nevalainen
IRC: Newa
Aaro Huhtala
IRC: hegu
Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valitseminen
Jari Lehtinen
vara: Seppo Pykälä
Muut esille tulevat asiat
sääntömuutostarpeet
tilintarkastaja -> toiminnantarkastaja
voidaan tulkita toiminnantarkastajaksi nykysäännöillä
jos tulee joku sääntömuutos, samassa yhteydessä pakotettu muutos
tilintarkastajan oltava virkaansa koulutettu
toiminnantarkastaja voi olla maallikko
etäosallistuminen kokouksiin
muissa vastaavissa yhdistyksissä ollut puhetta
ei vielä selkeästi määritelty
oikeudet
puhe-ja läsnäolo
äänestys
henkilön todennus?
miten varmistaa että henkilö on se joka väittää olevansa

EFFI-yhteistyötä tarjolla
Expand - Collapse
Suomen internet-yhdistyksen kanssa tulossa ristiinmainostusta
helmikuu
sähkökirjatapahtuma
avoimia standardeja
suomen standardoimisyhdistys
tilat Kampissa
kirjastoihmisiä
kulttuuriministeriö?
huhtikuu
European dialog on internet governance
LVM:stä ihmisiä?
millaisia periaatteita pitäisi edistää
Tukholmassa
tekijänoikeuskysymykset
haetaan ministeriöstä tiedotusrahaa
kansalaisen tekijänoikeusinfopaketti
suomen lukiolaisten liiton kanssa yhteistyössä jakoon
hallitus esittää palkitsemista
pitkäaikainen jäsen joka on ylläpitänyt infrastruktuuria
Biny
webbisivujen ylläpitäjä
jäsennro 15
Kokous päätettiin
19:48
Osallistujalista
Hassinen, Hannu Pekka
Huhtala, Aaro Frank
Karinen, Jari Tapani
Lehtinen, Jari Juhani
Lehtoranta, Jyri
Malkki, Tomi Tapio
Malmsten, Magnus
Myllärinen, Juha
Myréen, Johan Erik
Nevalainen, Joni Anselmi
Nyyssönen, Ilpo Kalervo
Pakkanen, Atte
Rintala, Tommi
Romppainen, Leena Marjatta
Siltala, Juha Kustaa
Suhonen, Jyri Edward
Wessman, Esko Mikael
Lemmke, Ari

