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SUGIF ry:n hallituksen kokous 15.9.2008
SAS Institute, Tekniikantie 14, Espoo
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Poissa:

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Markkinointijohtaja Göran Lindblad tulee jatkossa toimimaan SASin edustajana
SUGIF ry:n hallituksessa.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 10.6.2008 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet jäsenet
Hyväksyttiin käyttäjäjäseniksi 21 henkilöä.
Marko esitteli yleisiä henkilörekisterin käyttöön liittyviä periaatteita.
Käydyn keskustelun pohjalta sovittiin SUGIF ry:n jäsenrekisterin käytöstä:
- jäsenrekisteriä ei käsitellä henkilötasolla
- rekisteriä ei välitetä sähköpostilla
- rekisteriä ei saa käyttää rekrytointitarkoituksiin
- jäsenillä on oltava mahdollisuus omien tietojen tarkistamiseen
- vain henkilöt itse muuttavat yhteystietojaan. Rekisterinpitäjän kuitenkin
noudatettava huolellisuutta (esim. kuolemantapaukset)
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rekisteriä käytetään palvelujen kehittämiseen ja viestintään jäsenistölle

-

Sugifin hallitus voi tiedottaa seminaareista ja koulutuksista. Mahdollisuus
tiedottaa myös ulkopuolisten koulutus- ja tapahtumajärjestäjien tapahtumista.

Lisäksi sovittiin, että
- Marko ja Marja-Leena valmistelevat tietosuojaselosteen seuraavaan
kokoukseen
- Erkki selvittää Pionetiltä info@sugif.fi -tunnuksen käyttömahdollisuuden
yhteyskanavana
- jatketaan valmistelua SUGIFin nettisivujen käytöstä tiedottamiseen ja
tapahtumamarkkinointiin. Päätettävä esim. miten sivuille tulevat tiedotteet
hyväksytään.

4. Syksyn 2008 ja kevään 2009 tapahtumat
SAS Technical Club
• Seuraavan tilaisuuden (18.11.2008) valmistelusta vastaa Numos.
Tilaisuuden aiheena Hash-taulut 9.2:ssa (fakta- ja dimensiotaulujen
liittäminen). Jukka toimittaa tarkemmat tiedot SASille (Sirpa
Penttinen/Veijo Kuosmanen) kutsun laatimista varten.
SAS Forum Finland (8.10.2008)
• Göran esitteli SAS Forumin ohjelman, joka löytyy netistä osoitteesta
www.sas.com/fi
• Göran selvittää mahdollisuudet oman ständin toteuttamisesta Sugif.ry:lle
• Marja-Leena laatii listan päivystysvuoroista ja lähettää sen sähköpostilla
hallituksen jäsenille.
• Göran ilmoittaa mahdollisesta Sugif ry:n puheenjohtajan puheenvuorosta
Marja-Leenalle
Muut aktiviteetit
• Numos järjestää 22-23.10.2008 ”Tilastolliset analyysipäivät”.
Tilaisuudesta laitetaan tieto Sugif ry:n webbisivuulle.
• Esitykset muista tilaisuuksista käsitellään hallituksessa ja sovitaan
tiedottamisesta
•
5. Käyttäjäjäsenet ja varsinaiset jäsenet
Ehdotus mainoskirjeestä SAS-lisenssihaltioille.
• SASin markkinointi viimeistelee ja lähettää SASin mainoskirjeen SASin
sopimusyhteyshenkilöille.
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•

Marja-Leena laatii käyttäjäjäsen lomakkeen pohjalta liittymislomakkeen
varsinaisille jäsenille. Lomake on palautettava allekirjoitettuna.
Lomake pyritään jatkossa lähettämään uusille asiakkaille SASlisenssisopimusten yhteydessä

Sugif ry:n mainos
• Hyväksyttii Katjan ja Marja-Leenan laatima Liity SUGIFiin -esiteteksti
• SASin koulutustiloihin laitetaan esille Sugif ry:n mainos ja
jäsenyyslomake.
• Mainosta jaetaan myös SAS Forum Finland –tilaisuudessa 8.10.2008

6. SUGIF lahja
Keskustellaan lahjan käyttötarkoituksesta ensi kokouksessa

7. Muut asiat
Puheenjohtaja ilmoittaa muutokset yhdistysrekisteriin.
Rahastonhoitajan pankkitunnukset
• Markon pyytää tarvittaessa sihteeriltä tarvittavat asiapaperit
pankkitunnusten saamiseksi.

8. Seuraava kokous
• Seuraava kokous 18.11 klo 12 – 14

Liitteet:

1. Liity SUGIFiin
2. Kirje SAS-lisenssinhaltijoille

