KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union

Edustajiston kokous 6/2015
Delegationsmöte 6/2015
Representative Council 6/2015

Kokousaika
Tidpunkt
Time

15.10.2015 kello 17:15
15.10.2015 klockan 17:15
15 Oct 2015 at 5:15 PM

Kokouspaikka

Luentosali C-350 Jenny & Antti Wihurin rahasto, Kauppakorkeakoulun
päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Sal C-350 “ Jenny & Antti Wihurin rahasto”, Aalto-universitetets
handelshögskola, Runebergsgatan 14–16, Helsingfors
Lecture Hall C-350 Jenny & Antti Wihuri Foundation, Main Building
of the School of Business, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Mötesplats
Location

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 6/2015 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 6/2015 enligt uppgifterna ovan.
Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 6/2015 as written above.
The meeting will address the matters on the attached agenda.

Espoossa
I Esbo
Espoo

8.10.2015
8.10.2015
October 8th, 2015

Iiro Lehtiniemi
Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union

Edustajiston kokous 6/2015
Delegationsmöte 6/2015
Representative Council 6/2015

Kokousaika
Tidpunkt
Time

15.10.2015 kello 17:15
15.10.2015 klockan 17:15
15 Oct 2015 at 5:15 PM

Kokouspaikka

Luentosali C-350 Jenny & Antti Wihurin rahasto, Kauppakorkeakoulun
päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Sal C-350 “ Jenny & Antti Wihurin rahasto”, Aalto-universitetets
handelshögskola, Runebergsgatan 14–16, Helsingfors
Lecture Hall C-350 Jenny & Antti Wihuri Foundation, Main Building of
the School of Business, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Mötesplats
Location

1.

Kokouksen avaus
Mötets öppnande
Opening of the meeting

2.

Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien
jäsenten ja varajäsenten toteaminen
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att
delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and
present

3.

Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting

4.

Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
Summoning two scrutinizer of the minutes and two vote counters

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av dagordningen
Confirming the agenda

6.

Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements

7.

Hallitusinformaatio (Ferm, liite 7)
Styrelsen informerar (Ferm, bilaga 7)
Information from the Board (Ferm, Appendix 7)
Styrelsen berättar om sin aktuella verksamhet.

Förslag Delegationen beslutade att notera styrelsens berättelse för kännedom.

8.

Uppdatering av stipendiestadgan (Rossi, Bilaga 8)

På delegationens sammanträde 4/2015 godkändes en kläm som kräver att styrelsen utreder hur den
delvis föråldrade och otydliga stipendiestadgan kan uppdateras. På delegationens sammanträde 5/2015
fördes en remissdebatt om uppdateringen av stipendiestadgan, varefter styrelsen tillsammans med
delegationen
har
utformat
en
uppdaterad
stadga
som
bättre
motsvarar
stipendieutdelningskommittéernas behov och behandlar alla sökande jämlikt.
Förslag

Delegationen godkände ändringarna i stipendiestadgan i enlighet med bilagan.

9.

Villkorlig: Komplettering av utdelningskommittén för utbytesstipendiet (Rossi)

Enligt studentkårens stipendiestadga har studentkåren tre stipendier:
1.
2.
3.

Utbytesstipendiet,
Samfundsstipendiet,
Studiestipendiet.

Enligt stipendiestadgan utnämner styrelsen en utdelningskommitté för varje stipendium.
Sammansättningarna presenteras nedan. I varje utdelningskommitté sitter enligt den uppdaterade
stipendiestadgan förutom styrelsemedlemmar och experter även två medlemmar som utses av
delegationen. Enligt stadgan väljs delegationsmedlemmarna på delegationens möte inför
stipendieutdelningsperioden. På hösten utdelas enbart utbytesstipendier.
1.

Utbytesstipendiet

•
•
•

Den sakkunniga för internationella ärenden
Den styrelsemedlem som ansvarar för internationella ärenden
Två representanter för delegationen

Enligt stipendiestadgan är den första ansökningsperioden för stipendier årligen mars-april och
utdelningsbesluten ska fattas före slutet av maj. Den andra ansökningsperioden är oktober-november
och utdelningsbesluten ska fattas före slutet av december.
Förslag Delegationen utnämner en medlem för att komplettera utdelningskommittén för utbytesstipendiet.
10.

Beslut om fortsatta åtgärder i anslutning till egendomstvisten (Ferm, Bilaga 10)

På sitt möte AYYE 9/2011 den 14.12.2011 beslutade delegationen:
"Delegationen beslutade bekräfta styrelsens befogenheter att fortsätta utredningsarbetet kring
donationerna till förmån för stiftelsen och föreningen för Helsingfors ekonomistuderande på det
sätt styrelsen finner bäst. I fullmakten ingår bland annat möjligheten att inleda en civilrättslig tvist i
ärendet.
Delegationen gav styrelsen fullmakt att använda de rimliga ekonomiska resurser som ärendet
kräver."
På sitt möte 49/2011 beslutade styrelsen att ”ge Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, med Jouko
Huhtala som huvudansvarig advokat, uppdraget att vidta de nödvändiga åtgärderna och väcka käromål
i tingsrätten mot stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande ("KY-stiftelsen") i ärendet som rör
förklarandet av donationer som ogiltiga osv, och som grundas på donationerna KY gjorde till den nämnda

stiftelsen i november 2008. Dessutom gavs studentkårsstyrelsens ordförande och vice ordförande
fullmakt att representera studentkårens styrelse i denna fråga som kontaktpersoner och förhandla med
advokaten om detaljerna i ärendet.”
Käromålet blev anhängigt den 11.1.2012. Muntlig och skriftlig förberedelse parterna emellan har förts
åren 2012–2014 och huvudförhandlingen i februari 2014. Tingsrätten gav sin dom 28.4.2014.
Tingsrätten förkastade KY-stiftelsens processinvändningar och bekräftade alltså AUS saklegitimation,
samt konstaterade att det handlar om privaträttsliga invändningar, vilket innebär att tidigare domar i
förvaltningsdomstolar saknar betydelse för avgörandet. Tingsrätten förkastade ändå AUS krav på att
ogiltigförklara donationerna samt kravet på att jämka dem, men konstaterade att KY-stiftelsen grundats
av KY genom en mellanhand och att hemlighetsmakeri förekommit i processen. Tingsrätten dömde AUS
att ersätta motpartens rättegångskostnader.
Enligt stadgarna för Aalto-universitetets studentkår:
”§30 Befogenheter
Styrelsen för studentkårens talan, verkar som kärande och svarande för studentkåren vid
domstolar och andra myndighetsinstanser samt ingår avtal och företar andra rättshandlingar för
studentkårens räkning.”
På sitt möte AYYE 7/2014 15.5.2014 beslutade delegationen att bekräfta styrelsens befogenheter i
ärendet:
"Delegationen beslutade bekräfta styrelsens befogenheter att fortsätta utredningsarbetet kring
donationerna till förmån för stiftelsen och föreningen för Helsingfors ekonomistuderande på det
sätt styrelsen finner bäst. Fullmakten omfattar bland annat möjligheten att föra civilprocessen
vidare till högre rättsinstanser.”
På sitt möte 25/2014 beslutade AUS styrelse att överklaga ärendet till hovrätten. I sin dom kom hovrätten
gällande påståendena till samma resultat som tingsrätten. Det ska dock beaktas att en av domarna
reserverade sig mot beslutet och själv skulle ha ålagt KY-stiftelsen att återlämna 37,4 miljoner euro till
AUS. Hovrätten förkastade också KY-stiftelsens krav på betalning av deras rättegångskostnader. Bägge
parterna står alltså för sina egna rättegångskostnader i hovrätten.
Förslag Delegationen beslutade att bekräfta styrelsens fullmakt att ansöka om besvärstillstånd hos Högsta
domstolen för att överklaga hovrättens avgörande om det käromål som AUS anfört mot Stiftelsen för
Helsingfors ekonomistuderande.
11.

Svar på Laaks kläm (Ferm, Bilaga 11)

På sitt sammanträde 4/2015 godkände AUS delegation en kläm framförd av Laak och understödd av
Rane. Klämmen lyder enligt följande:
Genom att godkänna denna kläm ålägger delegationen styrelsen att för delegationen lägga fram
en utredning om hur...
• AUS ekonomiskt stödjer föreningar med diskriminerande strukturer (t.ex. uthyrning av lokaler,
verksamhetsbidrag)
• AUS eget regelverk beaktar en jämlik behandling av alla
• AUS huvudkontor och styrelse i sin egen verksamhet för fram diskriminerande klubbars
verksamhet (presenterar källarlokaler för gäster osv)
Syftet med denna utredning är att ta fram information dels om de AUS-stödda strukturer som
möjliggör diskriminering, dels om de medel med vilka AUS kunde visa att studentkåren inte
accepterar diskriminering i Aaltogemenskapen.
Utgående från informationen i utredningen kan delegationen under hösten debattera möjliga
åtgärder för att avskaffa stödet för diskriminerande strukturer.

På delegationens sammanträde 5/2015 svarade styrelsen att den fortsätter behandla svaret på klämmen
och besvarar den på följande delegationsmöte.
Förslag

Delegationen beslutade notera styrelsens svar för kännedom.

12.

Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other emerging matters

13.

Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

