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1. Juhatuse tegemiste detsembri kuu ülevaade
Töökorra kinnitamine. Toimus INSÜK jõulupidu. Käimas parim õppejõu valimine. Toimus
juhatuse koosolek, kus pandi paikakevadsemestri täpsem tööplaan. 17.01 tomus
kokkusaamine Üliõpilasesindusega.

2. Lõplik uue süsteemi ülevaade
Revideerimine hakkab toimuma individuaalselt aasta kaupa. Täisliige peab osalema vähemalt
ühes projektimeeskonnas (või personal, järelvalve komisjon). Võivad olla ka väiksemad
projektid. Osalema 6/10 üldkoosolekul. Puudumisel kirjutada Lisetile. Juhatuse valimine

kinnine, selleks valitakse valimiskogu. Vilistlaskogu nimekirja haldab juhatus, aga muidu
toimub eraldi.

3. Tulevased projektid
Parim õppejõud
Vastanud ligi 250 inimest. Võiks olla poole rohkem. Aega vastata jaanuari lõpuni. Tulemused
sotsiaalmeedias. Bankett õppejõududele, kus juhatus annab üle tänukirjad.

Hannoveri mess
Toimub 1-5 aprill; kandideerimine 21. jaanuar- 1. veebruar
Projektijuhid: Kätlin Värno ja Toomas Erik Anijärv
Kulud kaetud. 13 tudengit.

Betoonitalent
15.märts – uus kuupäev. Sel aastal mitu kategooriat, võib olla ka kostüümi auhind. Toimub
tudengimaja parklas, 3 liikmelised tiimid. Eesmärk valmistada tugevaim betooniplokk.

BuildIT
13-14 märts. Teemaks „Liginullenergia taristu“
Kahepäevane ehitusteemaline hariduslik ja meelelahutuslik konverents ning võistluspäev.
Projektimeeskonna täiendamine – turundus (sotsiaalmeedia), promovideo tegija,
võistluspäeva abikäsi, lisaabikäed (2 kuni 4). Plaan käia erinevates linnades ja koolides
rääkimas. Tahetakse teha tiimid, kes rääkima lähevad. Kõik, kes huvi tunnevad, kirjutagu
projektijuhtidele. Kodulehekülg tuleb üles pühapäevaks. Toimumise aeg liikus kuu aega
ettepoole, kuna aprill vaheeksamite ja muude tööde aeg. Müüriladumine saab toimuda õues
kinnises telgis.

Brico
13-17 mai.
Rahvusvaheline terassildade võistlus. Kirja pani 11 tiimi, 7 Poolast. See aasta seni kõige
kõrgematasemelised sillad. Meeskonda juurde pole vaja, aga kui soovi, siis ära ei öelda.
Tiimi motivatsiooniüritus 18.01 kasside varjupaigas.

Talvepäevad
16-17 veebruar Simisalu loodusmajas. Kava: koolitus, hariduslik programm, mängud, Eesti
Laul, Saun. Täpsem info ja registreerimisvorm lähiajal.

INSÜK sünnipäev
28.02, U06 saun, kellaaeg täpsustamisel.
Tähistame koos teiste üliõpilaskogude liikmetega. Hea klassikaline sünnipäevapidu sauna ja
mälumänguga, kooki saab ka.

Tuumajaama külastus.
23 märts, registreerimise algus 18.02, täisliikmed eelisjärjekorras.
Bussiga üks ots 4 tundi, ekskursioon 4 tundi. Osaleda saab 45-50 inimest. Tuleb koguda ka
osalustasu.

Juhatuse valimised
Märts 2019 valimised INSÜK juhatusse, kandideerida võivad kõik. Infoõhtud veebruaris ja
märtsis.
Valimised aprilli üldkoosolekul. (esimees, aseesimees haridus-, aseesimees siseüritus-,
aseesimees välisüritus-, aseesimees turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas.)

Prorammijuhtide süsteem
Veebruari kuu üldkoosolekul täpsem arutelu.
Eesmärk: tudengite ja programmijuhtide vahelise suhtluse parandamine ja ettepanekud. Ka
ÜE lubas asja üle vaadata.

4. Projektimeeskondade moodustamine

Rebased soojakus
Projektijuht. Võib vabalt olla ka esmakursuslane. Otsitakse projektijuhti, kes vaikselt hakkaks
projektimeeskonda kokku panema. Kõik eelnevad materjalid Drive’s olemas.
Kanuumatk
Ürituse korralaja. 1-le inimesele mõeldud projekt. Mai alguses.
Robolahing
20. aprill Tartu Kammivabrikus. Koostööpakkumine AHHAAst. Kutsuti osalema,
Robotiklubi valmis aitama. Vaja projektijuhti ja tiimi (1-2 inimest).

Tudengielu mess
26. veebruar. Avatud uste päev kell 12-15. Vaja projektijuhti ja abikätt, kes tutvustaks
inseneriteaduskonda ja INSÜK-i.

HKT projekt
Vaja 1 inimest, kes aitaks. Nüüdsest uus struktuur. Tasustatud.
HKT on hariduse kvaliteedi töögrupp. Otsene tagasiside õppejõudude kohta. Uue süsteemi
kohaselt 40 euri õppejõu kohta.
5. Kolme liikmelise järelvalve komisjoni moodustamine
INSÜK sisene komisjon, vaatab juhatuse tööd üle. ÜE seda enam ei tee, meie endi hulgast
vaja 3 liiget. Erik Teder on esitanud sooviavalduse. Mihkel Pogga ja Henri Palm avaldasid
soovi kohapeal. Kolme liikmeline komisjon koos. Saadakse juhatusega kokku semestri poole
peal ning siis annab komisjon ülevaate teistele liikmetele.
Töökorra muudatus! – Täisliige võib puududa ühe põhjuseta ning kolm korda põhjusega
aasta jooksul. Veebruaris uus kinnitamine, tehakse uus hääletus.
Kohapeal algatatud küsimused.
„Mis arengud Euroopa asjadega“- saadetakse kevadel, kui uus juhatus on moodustatud, sest
siis kontaktisikuks uus esimees. Mais rahvusvaheline üldkogu koosolek. EEL peaks toetust
saama, nad olid selle suured toetajad.

„ÜE rahade jagamine“ – kaitsmine toimus teisipäeval, tulemused pole teada veel.
Betoonitalent kahtlane.

