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)
Styrelsen berättar om sin aktuella verksamhet.

Förslag Delegationen beslutade att notera styrelsens berättelse för kännedom.

8.

Målprogram för år 2016 (Koponen, bilaga 8)
Styrelsen har berett ett målprogram för år 2016. Delegationen har diskuterat de mål som styrelsen
föreslår i en remissdebatt på mötet AYYE 7/2015. Styrelsen har gallrat bland målen utgående från
debatten i delegationen och gjort upp ett förslag till målprogram för 2016.

Förslag

Delegationen beslutade att godkänna målprogrammet för år 2016 enligt bilagan.

9.

Lukuvuoden 2015–2016 jäsenmaksusta päättäminen (Väätäinen, Koskenniemi)
Fastställande av medlemsavgiften för läsåret 2015–2016
Deciding the membership fee for the academic year 2015–2016
Medlemsavgiften består av två delar: Den del som överförs till SHVS och den del som stannar hos
studentkåren. Åren 2015–2016 var medlemsavgiften sammanlagt 114 € för grundexamensstuderande,
varav SHVS andel var 54 € och AUS andel 60 €.
Styrelsen föreslår för delegationen att AUS andel av medlemsavgiften höjs med två euro.

Förslag

Delegationen fastställde medlemsavgiftens belopp för läsåret 2016–2017:
Grundexamensstuderande 116 euro (SHVS andel 54 euro)
Forskarstuderande 42 euro

10.

Godkännande av budgeten för år 2016 (Väätäinen, bilaga 10)
Enligt § 16 i studentkårens stadgar ska delegationen sammanträda årligen före den första december för
att fastställa studentkårens budget. Styrelsen har tillsammans med AUS anställda och frivilliga berett
budgeten för år 2016 för delegationen. Delegationen har fört en remissdebatt på sitt senaste möte och
denna har behandlats i styrelsens morgonskolor.
I beredningen av budgeten har ekonomichefen och generalsekreteraren beaktat debatten i delegationen
och styrelsen.

Förslag Delegationen godkände budgeten för år 2016 enligt bilagan.
11.

Tilläggsbudget till budgeten för rättsliga kostnader 2015 (Ferm & Väätäinen, bilaga 11)
Delegationen gav på sitt möte AYYE 6/2015 styrelsen fullmakt att besluta om fortsatta åtgärder i
egendomstvisten, och styrelsen beslutade vid sitt möte AYYH 39/2015 att överklaga hovrättens beslut
till högsta domstolen. Budgeten för rättsliga kostnader år 2015 är 160 000 €. De rättsliga kostnaderna
kommer att överskrida budgeten med 105 000 €. En del av budgetöverskridningen beror på ökade
kostnader i hovrätten och en del på högre kostnader än vad som ursprungligen uppskattades för
behandlingen i högsta domstolen. På mötet presenteras en prognos för de rättsliga kostnaderna för
hela året.

Förslag

Delegationen beslutade att godkänna en tilläggsbudget enligt bilagan.

12.

Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other emerging matters

13.

Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

