ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

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

Edustajiston kokous 8/2015
Delegationsmöte 8/2015
Representative Council 8/2015

Kokousaika
Tidpunkt
Time

25.11.2015 kello 17:15
25.11.2015 klockan 17:15
25 Nov 2015 at 5:15 PM

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

Sali E, Otakaari 1, Espoo
Sal E, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall E (Sali E), Otakaari 1, Espoo

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)
Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

8.

Tavoiteohjelma vuodelle 2016 (Koponen, liite 8)
Målprogram för år 2016 (Koponen, bilaga 8)
Programme of objectives for the year of 2016 (Koponen, Appendix 8)
Hallitus on valmistellut vuoden 2016 tavoiteohjelman. Edustajisto on keskustellut hallituksen esittämistä
tavoitteista lähetekeskustelussa kokouksessa AYYE 7/2015. Hallitus on karsinut tavoitteita edustajiston
keskustelun pohjalta ja laatinut esityksen vuoden 2016 tavoiteohjelmaksi.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä vuoden 2016 tavoiteohjelman liitteen mukaisesti.
9.

Lukuvuoden 2016–2017 jäsenmaksusta päättäminen (Väätäinen, Koskenniemi)
Beslutandet av medlemsavgiften för läsåret 2016–2017 (Väätäinen, Koskenniemi)
Deciding the membership fee for the academic year 2016–2017 (Väätäinen, Koskenniemi)
Jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta: YTHS:lle edelleen maksettava osa ja ylioppilaskunnalle jäävä
osa. Vuosille 2015–2016 jäsenmaksu oli perustutkinto-opiskelijalle yhteensä 114 €, josta YTHS osuus oli
54 € ja AYY:n osuus 60 €.
Hallitus esittää edustajistolle jäsenmaksun AYY:lle tulevaan osuuteen korottamista kahdella eurolla.

Esitys

Edustajisto päätti jäsenmaksun suuruudesta lukuvuodelle 2016–2017:
Perustutkinto-opiskelijat 116 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 54 euroa)
Jatko-opiskelijat 42 euroa

10.

Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016 (Väätäinen, liite 10)
Godkännande av budgeten för år 2016 (Väätäinen, bilaga 10)
Approving the budget for the year of 2016 (Väätäinen, Appendix 10)
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaisesti edustajiston on kokoonnuttava vuosittain ennen joulukuun
1. päivää päättämään ylioppilaskunnan seuraavan vuoden talousarviosta. Hallitus sekä AYY:n työntekijät
ja vapaaehtoiset ovat valmistelleet edustajistolle vuoden 2016 talousarvion. Edustajistolla on käyty
lähetekeskustelu viime kokouksessa ja sitä on käsitelty hallituksen aamukouluissa.
Talousjohtaja ja pääsihteeri ovat valmistelleet talousarvion ottaen huomioon edustajiston ja hallituksen
käymän keskustelun.

Esitys

Edustajisto hyväksyi liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2016.

11.

Lisätalousarvio oikeudellisten kulujen budjettiin 2015 (Ferm & Väätäinen, liite 11)
Tilläggsbudget till budgeten för rättsliga kostnader 2015 (Ferm & Väätäinen, bilaga 11)
Supplementary budget for the budget of legal expenses 2015 (Ferm & Väätäinen, Appendix 11)
Edustajisto päätti kokouksessaan AYYE 6/2015 valtuuttaa hallituksen päättämään omaisuuskiistan
jatkotoimenpiteistä ja hallitus päätti valittaa hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen
kokouksessaan AYYH 39/2015. Oikeudellisten kulujen budjetti vuodelle 2015 on 160.000 €.
Oikeudelliset kulut tulevat ylittämään budjetin 105.000€:lla. Osa ylityksestä johtuu hovioikeuden kulujen
kasvamisesta ja osa suuremmista korkeimman oikeuden kuluista kuin alun perin arvioitiin.
Kokouksessa esitellään ennuste oikeudellisille kuluille koko vuoden osalta.

Esitys

Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen lisätalousarvion.

12.

Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other emerging matters

13.

Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

