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1. Juhatuse tegemiste novembri kuu ülevaade
Tänatakse Spagetisilla projektijuhti Grete Sulge.
Tänatakse TalTech jõulupeo korraldusmeeskonda Sten Siro ja Maarja Pitk.
Töökord on kinnitatud. Räägitakse põhjalikumalt, kuidas täisliikmete süsteem toimima
hakkab. Videolahingu korraldus ja tulemuste välja selgitamine.

2. Kokkuvõte tehtud projektidest
Iru elektrijaam
Osales 26 inimest. Huvi oli suur, ekskursioon hariv ja tore. Miinuseks toodi välja, et inimesed
viimased hetkel ära ütlesid. Tekkis probleem transpordiga.

Spagetisild
Tiime 13, oodati umbes 20. Gümnasistide tiime oli palju. Miinusteks see, et turundus oleks
võinud olla parem ning osa võtta rohkem välistudengeid. Jürgen räägib täpsemalt Pabersillast
Riias, kust nende kolmene tiim osa võttis. Saavutati kuues koht.
Videolahing
Esimene koht Mihkel Pogga ja Raimond Vink, teine koht Anne-Mary Läll ja kolmas koht
Adeele Vesing. Kokku vaatas videoid üle 70 000 inimese.
CES loeng
Osales üsna palju inimesi, rääkimas käis kaks inimest. Ettevõttest jäi väga positiivne mulje,
korralduse pool super. Suhtlemine omavahel sujuv. Miinus – aeg loenguks oli halb.
Uued projektid
Inseneriteaduskonna parima õppejõu valimine ja tunnustamine. Küsitlus avatud jaanuari
lõpuni. Kõigi vastanute vahel loositakse välja kingitus. Projektijuht on Jane Liise Nurk.
Uue projekti ideed
Energeetika- ja mehhaanika valdkonda. Kõik ideed oodatud, nii INSÜK liikmetele kui ka
kõigile huvilistele.
Järgmine üldkoosolek 17. jaanuar. Järgmiste üldkoosolekute jaoks Doodle küsitlus. Jääb
kevadsemestri kindlaks ajaks. Kõik peavad end registreerima. Kui ei saa tulla, siis kirjutada
Lisett Laurimäele. Sel juhul saab anda volitusega oma hääl teisele inimesele. Tuleb teha
ametlikus vormis avalduse kujul ning allkirjastada.

3. Uus süsteem
Revideerimine toimub aasta pärast. Peab osalema vähemalt viiel üheksast üldkoosolekust.
Lubatud 3 põhjusega ning 1 põhjuseta puudumine. Kõik selgitatud töökorras. Osalema
vähemalt ühe projektimeeskonna töös (või personal, järelvalvekomisjon). Jaanuari
üldkoosolekul võimalik koostada kuni 3 liikmeline järelvalvekomisjon, kes kontrollib juhatuse
tööd. Korra semestris teavitab järelvalve komisjon täisliikmeid üldkoosolekul olukorrast.

4. Kinnitamine

Töökord
Olukord päris hea, aga alati on võimalusi edasiminekuks. Punkte saab ka alati muuta, kui see
ei tööta. Uus süsteem, kõik pole kindel. Poolt - vastu hääletamine. Täisliikmed annavad oma
hääle, kui ollakse poolt sellega. Juhatusel ei ole täisliikme staatust. 19 poolt häält. Töökord
kinnitatud. Täisliikmeid kokku 26. Sel koosolekul puudu 5 täisliiget.
Uute täisliikmete kinnitamine
See semester on olnud väga tublid rebased. 9 uut täisliiget. BuildIT ja Brico suurüritused ning
volikogu võttis vastu, et nemad saavad juba ühe projektina kirja sügisel. Nende töö toimub juba
sügisest. Hääletamine, kas võtta vastu uued täisliikmed. 19 poolt häält.
Ruumireeglid ja U01-226
INSÜK esindusruum. Välja antakse reeglid, mida tuleb rangelt järgida. Rikkumine võib viia
hoiatuseni või INSÜK-ist lahkumiseni.
U06-223 pidime loobuma kaebuste pärast. Ruumiõigused kaotatakse järgmisel nädalal.
Teisipäeval lähevad Lisett ja Linda Sakala uurima MEHÜN ruumi olukorda. Projektijuhid
saavad ukseõigused koosolekuruumile U03-129. Erik mainib, et kindlasti broneerida
dekanaadist ruum, sest dekanaadil sellele ruumile eesõigus. Kui ruum kinni, on võimalik
kasutada ka U01-226 kõrval olevaid koosolekuruume.

5. Tublide dimplomid
Semestri tegija- Mihkel Pogga
Semestri aktivist, jõudlus töö eest – Jürgen Tammepärg
Semestri rebane – Siim Suitslepp
Kõigile liikmetele tunnustus.
Kohapeal algatatud küsimused.
„Kuidas hakkab toimuma järelvalve komisjon?“ – Henri. Järelvalvel õigus küsida, mida nad
näha tahavad, juhatus saadab. Enne tegi seda Üliõpilasesindus, aga nüüd kaotati see punkt
nende töökorrast ära.

