ESITYSLISTA
FÖREDRAGNINGSLISTA
AGENDA

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

Edustajiston kokous 5/2018
Delegationsmöte 54/2018
Representative Council 5/2018

Kokousaika
Tidpunkt
Time

22.3.2018 kello 17:15
22.3.2018 klockan 17:15
Mar 22th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

E-sali, Otakaari 1, Espoo
E-sali, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall 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
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 (Hautamäki, liite 7)
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
Styrelsens ordförande Hautamäki rapporterar om det aktuella läget på AUS huvudkontor och läget i
fråga om uppdateringen av kontorets program.

Förslag Delegationen beslutade att notera 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.

Uppdatering av stipendiestadgan (Seppälä, bilaga 9)
En ändring av AUS stipendiestadga har diskuterats redan under den förra delegationsperioden då
följande ändring ansågs nödvändig.
Frivilliguppdrag under ansökningsåret räknas inte när samfundsstipendiet delas ut. Ändå har den
frivilliga störst nytta av stipendiet medan hen fortfarande innehar sitt uppdrag och har mindre tid att
studera och arbeta. Om stipendiet uttryckligen ska vara en belöning för aktiv studentverksamhet är det
mycket klokare både med tanke på den aktiva studentens motivation och ekonomiska situation att ge
erkännandet när motivationen och orken fortfarande behövs och banden till gemenskapen är starka.

Förslag Delegationen beslutade att uppdatera stipendiestadgan enligt bilaga 9.
10.

Utnämnande av medlemmar till stipendieutdelningskommittéerna (Korhonen)
Enligt studentkårens stipendiestadga har studentkåren tre stipendier:
1. Utbytesstipendiet,
2. Samfundsstipendiet,
3. Studiestipendiet.
Enligt stipendiestadgan utnämner styrelsen en utdelningskommitté för varje stipendium.
Sammansättningarna presenteras nedan. Förutom de styrelsemedlemmar och experter som
stipendiestadgan föreskriver omfattar varje utdelningskommitté också två delegationsmedlemmar.
Enligt stadgan väljs delegationsmedlemmarna på delegationens möte inför vårens
stipendieutdelningsperiod.
1. Utbytesstipendiet





Kulturproducenten
Styrelsemedlemmen som ansvarar för internationella ärenden
Medlem 1 utsedd av delegationen
Medlem 2 utsedd av delegationen

2. Samfundsstipendiet





Kulturproducenten
Styrelsemedlemmen som ansvarar för samfundsärenden
Medlem 1 utsedd av delegationen
Medlem 2 utsedd av delegationen

3. Studiestipendiet





Kulturproducenten
Styrelsemedlemmen som ansvarar för samfundsärenden
Medlem 1 utsedd av delegationen
Medlem 2 utsedd av 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 beslutade att utse medlemmar för stipendieutdelningskommittéerna enligt bilaga 9.

11.

Reglementet för boende (Savela, bilaga 10)
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).
Delegationen fattade beslut om det nya reglementet för boende på sitt möte 4/2018. Den slutgiltiga
formuleringen tillåter dock en felaktig tolkning, och reglementet bör därför preciseras.

Förslag Delegationen beslutade att precisera sitt beslut från mötet 4/2018 enligt bilaga 10.
12.

Uppdatering av uppvaktningsreglementet (Säde, Heliste, bilaga 11)
Delegationsgruppen SCIsma har framfört ett förslag till ändring av uppvaktningsreglementet för
delegationen.
SCIsma har fört en intern diskussion om uppvaktningsreglementet, och särskilt om antalet utmärkelser
som utdelas årligen. Vi upplever att det nuvarande antalet är för anspråkslöst med hänsyn till mängden
aktiva studenter inom studentkåren.
Ämnet är aktuellt igen eftersom uppvaktningsarbetet håller på att inledas och det fortfarande finns en
möjlighet att ge den kommande arbetsgruppen friare händer. SCIsma föreslår att antalet samfunds- och
förtjänsttecken som delas ut årligen höjs.

Förslag Delegationen beslutade att uppdatera uppvaktningsreglementet enligt bilaga 11.
13.

Remissdebatt om översynen av policydokumenten (Hautamäki, bilaga 12)
Enligt verksamhetsplanen ska policydokumenten ses över år 2018. Reformens exakta innehåll och
tidtabell bestäms enligt delegationens remissdebatt. Den bifogade promemorian kartlägger
utgångsläget och eventuella scenarier för det kommande arbetet.

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

