ESITYSLISTA
FÖREDRAGNINGSLISTA
AGENDA

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

Edustajiston kokous 4/2018
Delegationsmöte 4/2018
Representative Council 4/2018

Kokousaika
Tidpunkt
Time

22.2.2018 kello 17:15
22.2.2018 klockan 17.15
Feb 22th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

H304, Hallituksen istuntosali, Otakaari 1, Espoo
H304, Styrelsens mötessal, Otsvängen 1, Esbo
H304, The board hall (Hallituksen istuntosali), Otakaari 1, Espoo

1.

Kokouksen avaus
Mötet öppnas
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 laglighet 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 (Hautamäki, liite 7)
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
Styrelseordförande Vänttinen presenterar ärenden som är aktuella på AUS huvudkontor och läget i
fråga om uppdateringen av kontorets program.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten från kontoret för kännedom.

8.

Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys ja (Savela, Tanska, liite 8)
Lägesrapport om studentcentrumet
Status update on the Student Center project
Savela och Tanska ger en lägesrapport om projektet

Förslag Delegationen beslutade anteckna lägesrapporten om studentcentrumet för kännedom.
9.

Studentkårens ekonomiska nyckeltal för 2017 (Väätäinen, bilaga 9a, 9b)
Ekonomichef Väätäinen presenterar utfallet av den ideella verksamheten och placeringsverksamheten
för 2017.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna Väätäinens presentation av studentkårens ekonomiska nyckeltal
för kännedom
10.

Centralvalnämndens rapport om delegationsvalet 2017 (Lehtiniemi, Bilaga 10)
Ekonomichef Väätäinen presenterar utfallet av den ideella verksamheten och placeringsverksamheten
för 2017.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna centralvalnämndens rapport för kännedom
11.

Kontorets program 1/2018 (Ferm, bilaga 11)
Kontorets program styr studentkårens utvecklingsprojekt. Det omfattar projekt som de anställda och
styrelsemedlemmarna ansvarar för och som baserar sig på studentkårens tre utvecklingsriktningar,
samt på inrättandet av funktioner som stöder dem. Projekten har fått en ansvarsperson, ett team, ett
utgångsläge och ett mål (eller delmål) för fyra månader.
Kontorets program uppdateras med fyra månaders mellanrum för att göra den årliga
verksamhetsstyrningen smidigare och för att kunna starta projekt vid olika tidpunkter. Följande
uppdatering görs i maj 2018. I denna form ersätter kontorets program de tidigare årens
styrelseprogram.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna kontorets program 1/2018 för kännedom
12.

Uppdatering av reglementet för boende (Savela, Mällinen, bilaga 12)
Reglementet för boende innehåller flera kritiska, mycket föråldrade stycken som försvårar både
studenternas ställning och bostadskontorets arbete och utsätter studentkåren för ständiga ekonomiska
förluster på grund av bostäder som står tomma. Delegationen förde en remissdebatt om ämnet på sitt
senaste möte 18.1.2018 (3/2018).

Förslag Delegationen beslutade att uppdatera reglementet för boende enligt bilaga 12.
13.

Ainos verksamhetsplan (Mäenmaa, bilaga 13)
Enligt reglementet för studenttidningen Aino: ”Verksamhetsplanen presenteras för styrelsen och
delegationen, som antecknar den för kännedom i sitt protokoll.”

Förslag Delegationen beslutade att anteckna Ainos verksamhetsplan för kännedom
14.

Val av redaktionsråd för Aino (Mäenmaa, bilaga 14)
I reglementet för studenttidningen Aino föreskrivs följande om redaktionsrådet:
3 § Redaktionsråd
I början av sin mandatperiod tillsätter delegationen ett redaktionsråd för Aino. Till redaktionsrådet

hör sex expertmedlemmar, två studentmedlemmar samt AUS-styrelsens
kommunikationsansvariga. AUS informatör är sekreterare för redaktionsrådet. Redaktionsrådet
stödjer tidningens redaktion i dess arbete och övervakar tidningens linje. Redaktionsrådet ger
redaktionen respons och preciserar tidningens linje om det blir nödvändigt. Delegationen
godkänner ändringar i policydokumentet. I tvister hör delegationen redaktionsrådet och beslutar
om åtgärder med enkel majoritet.
Förslag Delegationen beslutade att tillsätta Ainos redaktionsråd enligt bilaga 14
15.

Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other business

16.

Kokouksen päättäminen
Mötet avslutas
Closing of the meeting

