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MUISTIO HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 2016-6
Tammerkosken Nuorkauppakamarin hallitus kokoontui 14.6. kevätkauden viimeiseen kokoukseensa
2016-6 ravintola Roastin kabinettiin. Reilun kolmen tunnin kokouksessa saatiin taas päivitettyä tilanne
kunkin lohkon ja projektin osalta ajan tasalle. Kokoonpanosta sen verran, että päivänpolttavien asioiden
suhteen TREAS-puolta on hoitanut nyt kesäkuussa Tuire. Syynä tähän on iloinen perhetapahtuma, eli
Lönnbladin Hannan perheenlisäys. Onnittelut hallituksen puolesta Hannalle!
Jokaisessa hallituksen kokouksessa käydään läpi toimintakatsaus, jossa vakioasiana kunkin lohkon /
hallitusvastaavan päivänpolttavat asiat ja kunkin projektin tilanteen eteneminen edellisen kokouksen
jälkeen. Näihin käytetään suuri osa kokouksen kestosta ja edellisen kokouksen jälkeen ehtii joka kerta
tapahtua vaikka mitä.
Hallituslohkojen osalta edellisen kokouksen jälkeen oli saatu esimerkiksi matrikkeli painoon, muutamia
yhteistyökumppanuuksia etenemään, EC-valmistelut hyvään malliin ja Kohinat taittoon.
Projektien ohjausta ja tukea hallituksen suunnasta tehdään hallitusvastaavan ja projektipäällikön
yhteispelinä projektin kuluessa enemmänkin, mutta virallinen puoli hoidetaan kolmen
projektidokumentin – projektitoimeksiannon, -suunnitelman ja –raportin kautta. Projektitoimeksiannon
antaa hallitusvastaava projektipäällikölle kun hänet on nimetty ja sen tehtävänä on antaa päällikölle
puitteet ja ohjeet projektin käynnistelyä varten. Tämän jälkeen projektipäällikkö laatii
projektisuunnitelman, jonka hallitus sitten hyväksyy, mikäli suunnitelma vaikuttaa pätevältä.
Projektiraportti toimitetaan yhtä lailla projektipäälliköltä hallitukselle, kun projekti on päättynyt ja pöly
laskeutunut.
Kukin näistä kolmesta dokumentista käydään hallituksen kokouksessa läpi ja näin nähdään, missä
mikäkin projekteista karkealla tasolla menee. Hallituksen kokouksessa 2016-6 olikin tämän vuoden
suurin määrä projektidokumentteja käsittelyssä, tällä kertaa hyväksyttiin:
-

Joulupuu 2015, projektiraportti

-

Supersize, projektitoimeksianto

-

Vuoden työnantaja 2015, projektiraportti

-

Martin Malja, projektitoimeksianto

-

Martin Malja, projektisuunnitelma

-

Vuoden työnantaja, projektisuunnitelma

-

Telttarieha, projektisuunnitelma

-

Vuosijuhla, projektisuunnitelma

-

Supersize, projektisuunnitelma

-

Vuoden työnantaja, projektitoimeksianto

Tsemppiä kaikkien näiden projektien toteutukseen!
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Ellei tarpeita ylimääräisille kokouksille ilmene, hallitus pitää seuraavan
kokouksensa ja Hallituksen Kesäakatemian vasta elokuun puolella. Hyvää kesää kaikille siis ja nähdään
Telttariehassa, Pressan Syysjuhlassa ja varmaan kesän mittaan muutenkin!
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