KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING

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

Edustajiston kokous 3/2018
Delegationsmöte 3/2018
Representative Council 3/2018

Kokousaika
Tidpunkt
Time

18.1.2018 kello 17:15
18.1.2018 klockan 17:15
Jan 18th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

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

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2018 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 3/2018 enligt uppgifterna ovan.
Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 3/2018 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa
I Esbo
Espoo

11.1.2018
11.1.2018
Jan 11rd 2018

Onni Lampi
Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA
FÖREDRAGNINGSLISTA
AGENDA

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

Edustajiston kokous 3/2018
Delegationsmöte 3/2018
Representative Council 3/2018

Kokousaika
Tidpunkt
Time

18.1.2018 kello 17:15
18.1.2018 klockan 17:15
Jan 18th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

Sali D, Otakaari 1, Espoo
Sal D, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall D (Sali D), 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
who are 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 counter of votes

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av mötets arbetsordning
Confirming the agenda

6.

Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements

7.

Toimiston kuulumiset (Vänttinen)
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
Styrelsens ordförande Vänttinen rapporterar om det aktuella läget på AUS huvudkontor och läget i
fråga om uppdateringen av kontorets program.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten för kännedom.

8.

Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys ja lähetekeskustelu (Ferm)
Aktuellt om studentcentrumet och remissdebatt (Ferm)
Latest news on the Student Center project
Niko Ferm berättar om läget med studentcentrumet.

Förslag Delegationen beslutade anteckna rapporten om studentcentrumet för kännedom.

9.

Lukuvuoden 2018–2019 jäsenmaksusta päättäminen (Väätäinen, Ferm)
Fastställande av medlemsavgiften för läsåret 2018–2019
Deciding the membership fee for the academic year 2018–2019
Storleken på medlemsavgiften fastslogs i praktiken redan i och med att budgeten för 2018 godkändes.
Beslutet ska ändå utgöra ett separat mötesärende eftersom studentkårens medlemsavgift också ska
fastställas av rektorn.
Medlemsavgiften består av två delar: Den del som överförs till SHVS och den del som stannar hos
studentkåren. Åren 2017–2018 var medlemsavgiften sammanlagt 116 € för grundexamensstuderande,
varav SHVS andel var 54 € och AUS andel 62 €.
Styrelsen har inte föreslagit någon ändring av medlemsavgiften för delegationen.

Förslag Delegationen beslutade om medlemsavgiftens storlek för läsåret 2018–2019:
Grundexamensstuderande 116 euro (andelen som betalas till SHVS 54 euro)
Forskarstuderande 42 euro
10.

Beviljande av särställning till föreningen Aalto Media Lab Student Association DADA ry (Tanska,
bilagorna 10.1–10.3)
Föreningen Aalto Media Lab Student Association DADA ry som ingår i den första förteckningen i
studentkårens föreningsregister har ansökt om särställning (bilaga 10.1). Föreningens stadgar (bilaga
10.2) uppfyller villkoren för en förening i den första förteckningen. Föreningen har dessutom lämnat in
ett rekommendationsbrev från vice dekanus Rasmus Vuori vid högskolan för konst, design och
arkitektur (bilaga 10.3).
Enligt studentkårens föreningsreglemente är villkoren för att beviljas särställning följande:
12 § Särställning
En förening som är verksam inom studentkåren kan på goda grunder ansöka om särställning, som
beviljas av studentkårens delegation. Med en förening med särställning avses en aktör som verkar i
anslutning till studentkåren och vars verksamhet i Aaltogemenskapen är betydande både för
studentkåren och för den enskilda studenten. Studentkåren och föreningen med särställning
samarbetar tätt och kommunicerar aktivt med varandra.
En förening med särställning spelar en central roll när studentkårens uppgift ska uppfyllas. Föreningen
fungerar som förbindelselänk till en studentgrupp som är viktig för studentkåren. Tillsammans med
studentkåren och de andra föreningarna med särställning främjar den studenternas samhälleliga,
sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll
inom universitetet och i samhället.
13 § Skyldigheter för föreningar med särställning
Studentkårens delegation kan bevilja särställning för en förening som uppfyller villkoren för
föreningsregistrets första förteckning, och som dessutom:
•
Heltäckande representerar studenterna inom ett eller flera utbildningsprogram eller en distinkt
specialmålgrupp.

•
Driver studenternas intressen inom utbildningsprogrammen, institutionerna, högskolorna,
universitetet och i fackliga sammanhang
•

Håller kontakt med näringslivet och andra samhällsaktörer.

•

Samordnar sin verksamhet med studentkåren och de andra föreningarna med särställning.

•
Svarar för sin studentgrupps del för att vägleda och integrera nya studenter i
universitetssamfundet tillsammans med studentkåren och de andra föreningarna med särställning.
•

Främjar en mångsidig studentkårsverksamhet.

Föreningen ska uppfylla dessa villkor för att kunna behålla sin särställning. Genom ett
delegationsbeslut kan särställning också beviljas med avvikelse från dessa krav.
Enligt studentkårens föreningsreglemente är villkoren för att en förening ska upptas i den första
förteckningen följande:
8 § Skyldigheter för föreningarna i den första förteckningen
I den första förteckningen godkänns föreningar där minst 60 procent, eller sju stycken, av de
röstberättigade medlemmarna är medlemmar i AUS. I sina stadgar får föreningen inte begränsa
studentkårsmedlemmars möjligheter att bli röstberättigade medlemmar i föreningen. Detta stycke
tillämpas inte på körer och orkestrar. Genom delegationens beslut kan undantag göras också för andra
föreningar.
När en förening i den första förteckningen ansöker om verksamhetsbidrag ska den i samband med den
årliga föreningsanmälan före slutet av mars lämna in också bokslut och budget.
När en av föreningarna i den första förteckningen upplösts eller lagts ner ska dess tillgångar överföras
till någon av följande
1. studentkåren
2. en förening i den första förteckningen i studentkårens föreningsregister eller
3. nationen Teknologföreningen, en stiftelse eller en fond som har som syfte att understödja
Aaltogemenskapens eller dess medlemmars verksamhet.
Tillgångarna ska överföras för användning inom sådan verksamhet som överensstämmer med
föreningens syfte. Då ovannämnda inte är möjligt ska tillgångarna överföras för att understödja
studentkårens verksamhet.
Om styrelsen inte godkänner föreningen för registrets första förteckning kan styrelsen utan separat
ansökan godkänna föreningen för den andra förteckningen.
Förslag Delegationen beslutade att bevilja Aalto Media Lab Student Association DADA ry särställning.
11.

Beviljande av särställning för föreningen Aalto Management and International Business ry
(Tanska, bilagorna 11.1–11.2)
Föreningen Aalto Management and International Business ry som ingår i den första förteckningen i
studentkårens föreningsregister har ansökt om särställning (bilaga 10.1). Föreningens stadgar (bilaga
10.2) uppfyller villkoren för en förening i den första förteckningen.
Enligt studentkårens föreningsreglemente är villkoren för att beviljas särställning följande:
12 § Särställning
En förening som är verksam inom studentkåren kan på goda grunder ansöka om särställning, som
beviljas av studentkårens delegation. Med en förening med särställning avses en aktör som verkar i
anslutning till studentkåren och vars verksamhet i Aaltogemenskapen är betydande både för

studentkåren och för den enskilda studenten. Studentkåren och föreningen med särställning
samarbetar tätt och kommunicerar aktivt med varandra.
En förening med särställning spelar en central roll när studentkårens uppgift ska uppfyllas. Föreningen
fungerar som förbindelselänk till en studentgrupp som är viktig för studentkåren. Tillsammans med
studentkåren och de andra föreningarna med särställning främjar den studenternas samhälleliga,
sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll
inom universitetet och i samhället.
13 § Skyldigheter för föreningar med särställning
Studentkårens delegation kan bevilja särställning för en förening som uppfyller villkoren för
föreningsregistrets första förteckning, och som dessutom:
•
Heltäckande representerar studenterna inom ett eller flera utbildningsprogram eller en distinkt
specialmålgrupp.
•
Driver studenternas intressen inom utbildningsprogrammen, institutionerna, högskolorna,
universitetet och i fackliga sammanhang
•

Håller kontakt med näringslivet och andra samhällsaktörer.

•

Samordnar sin verksamhet med studentkåren och de andra föreningarna med särställning.

•
Svarar för sin studentgrupps del för att vägleda och integrera nya studenter i
universitetssamfundet tillsammans med studentkåren och de andra föreningarna med särställning.
•

Främjar en mångsidig studentkårsverksamhet.

Föreningen ska uppfylla dessa villkor för att kunna behålla sin särställning. Genom ett
delegationsbeslut kan särställning också beviljas med avvikelse från dessa krav.
Enligt studentkårens föreningsreglemente är villkoren för att en förening ska upptas i den första
förteckningen följande:
8 § Skyldigheter för föreningarna i den första förteckningen
I den första förteckningen godkänns föreningar där minst 60 procent, eller sju stycken, av de
röstberättigade medlemmarna är medlemmar i AUS. I sina stadgar får föreningen inte begränsa
studentkårsmedlemmars möjligheter att bli röstberättigade medlemmar i föreningen. Detta stycke
tillämpas inte på körer och orkestrar. Genom delegationens beslut kan undantag göras också för andra
föreningar.
När en förening i den första förteckningen ansöker om verksamhetsbidrag ska den i samband med den
årliga föreningsanmälan före slutet av mars lämna in också bokslut och budget.
När en av föreningarna i den första förteckningen upplösts eller lagts ner ska dess tillgångar överföras
till någon av följande
1. studentkåren
2. en förening i den första förteckningen i studentkårens föreningsregister eller
3. nationen Teknologföreningen, en stiftelse eller en fond som har som syfte att understödja
Aaltogemenskapens eller dess medlemmars verksamhet.
Tillgångarna ska överföras för användning inom sådan verksamhet som överensstämmer med
föreningens syfte. Då ovannämnda inte är möjligt ska tillgångarna överföras för att understödja
studentkårens verksamhet.
Om styrelsen inte godkänner föreningen för registrets första förteckning kan styrelsen utan separat
ansökan godkänna föreningen för den andra förteckningen.
Förslag Delegationen beslutade att bevilja Aalto Management and International Business ry särställning.

12.

Edustajistovaliokuntien perustaminen (Vänttinen, liite 12)
Grundande av delegationsutskott
Setting up Council Committees
Enligt 23 § i sin arbetsordning kan delegationen genom särskilda beslut grunda utskott.
Genom särskilda beslut kan delegationen grunda utskott. När utskottet tillsätts måste
delegationen bestämma dess uppdrag, mandatperiod, ordförande och medlemmar.
I sitt arbete följer delegationens utskott, om inte annat härleds från denna arbetsordning eller från
reglementena, styrelsens arbetsordning till de delar ordföranden anser det nödvändigt.
Delegationens ordförande har tillsammans med styrelsens ordförande ledigförklarat platserna i
utskotten den 9 januari.

Förslag Delegationen beslutade

13.

1)

Att grunda ett ekonomi- och fastighetsutskott, ett gemenskapsutskott och ett påverkansutskott

2)

Att ålägga utskotten uppgiften att stödja beredningen av beslutsfattandet i studentkåren genom
att på eget initiativ och på begäran av styrelsen eller AUS anställda yttra sig i ärenden som
anknyter till deras teman. Utskotten uppfyller sin uppgift som de anser bäst och får om de önskar
det stöd, utbildning och föredragning av ärenden från AUS styrelse, AUS anställda, särskilda
experter eller frivilliga.

3)

Att fastställa kalenderåret 2018 som mandatperiod för varje utskott

4)

Att utnämna utskottens ordförande och medlemmar enligt bilaga 12

5)

Att ålägga utskotten att på delegationsmötena rapportera om sitt arbete

Remissdebatt om uppdateringen av reglementet för boende (Penttinen&Savela, bilaga 13)
Bostadskontoret har för delegationen berett en remissdebatt om uppdateringen av reglementet för
boende. De planerade ändringarna finns i bilagan och delegationen ombeds på ett allmänt plan
kommentera uppdateringarna och formuleringen av dem.

Förslag Delegationen beslutade anteckna debatten om ämnet för kännedom.
14.

Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other business

15.

Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

