Suomen Internet-yhdistys
Hallituksen kokous
Aika: 17.5.2017 klo 17:00
Paikka: Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20B, Helsinki
Paikalla: Yrjö Länsipuro (puheenjohtaja), Tero Kivinen, Markku Kojo, Jorma Mellin, Leena
Romppainen
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:35.
• Valittiin kokouksen sihteeriksi Jorma Mellin
2. Valmistautuminen SIY ry jäsenkokoukseen
• tilinpäätös 2016 on allekirjoitettu (pl. toiminnantarkastajat)
• toiminnantarkastuskertomus on hyväksytty, Hyvätti kirjallisesti ja Hirvonen sähköisesti
• vuosikertomukseen tehty lisäys Jari Arkon liittymisestä jäseneksi toimiessaan vielä
IETF:n puheenjohtajana
3. Palaute Finnish Internet Forumista 26.4.2017
• puheenjohtaja saanut hyvää palautetta välittömästi jo seminaarissa
• Pauli Kruhse kiitti Länsipuroa ja Melliniä tilaisuuden puheenjohtajuudesta (Kruhse
saapui paikalle jäsenkokouksen vuoksi ja seurasi hallituksen kokousta).
• palautekysely lähtenyt TIVIA:n puolesta kaikille osallistujille, vastausajan rajana 19.5.
• Heli Siikaluoma/UM on järjestämässä palautekokousta Ulkoministeriöön toukokuun
viimeiseille viikolle.
4. Osallistuminen TIVIA:n valiokuntiin
• Työvaliokuntaan (mm. maksuasiat) pyydetty nimeämään edustaja myös SIY ry:stä. Myös
muihin toimikuntiin (viestintä, tapahtumat jne) toivotaan osallistuja nimettävän.
• Osallistuminen ei herättänyt hallituksen piiristä juurikaan halukkuutta
• Länsipuro ilmoittaa itsensä työvaliokuntaan ja toivoo esteen sattuessa sijaisen löytyvän
hallituksen piiristä.
5. EuroDIG –kokous Tallinnassa 6.-7.6.2017
• osallistujina hallituksesta ainakin Länsipuro ja Romppainen
• Mellin ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan muun matkan vuoksi
6. Muut asiat
• ei muita asioita
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:55.
______________________________________
Jorma Mellin, kokouksen sihteeri
Pöytäkirjan vakuudeksi
______________________________________
Yrjö Länsipuro, puheenjohtaja
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