KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING

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

Edustajiston kokous 7/2018
Delegationsmöte 7/2018
Representative Council 7/2018

Kokousaika
Tidpunkt
Time

31.5.2018 kello 17:15
31.5.2018 klockan 17:15
May 31st, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

E-sali, Otakaari 1, Espoo
E-sal, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall E, Otakaari 1, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 7/2018 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 7/2018 enligt uppgifterna ovan.
Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 7/2018 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa
I Esbo
Espoo

24.5.2018
24.5.2018
May 24th 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 7/2018
Delegationsmöte 7/2018
Representative Council 7/2018

Kokousaika
Tidpunkt
Time

31.5.2018 kello 17:15
31.5.2018 klockan 17:15
May 31st, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

E-sali, Otakaari 1, Espoo
E-sal, 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 vice ordförande Hautamäki presenterar ärenden som är aktuella på AUS huvudkontor.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten från kontoret för kännedom.

8.

Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys (Savela, Tanska, liite 8)
Aktuellt 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.

Q1, Januari–mars 2018 ekonomisk översikt (Väätäiinen, bilaga 9)
Ekonomichef Väätäinen presenterar den ekonomiska översikten för det första kvartalet 2018.

Förslag Delegationen beslutade att notera studentkårens ekonomiska översikt för det första kvartalet för
kännedom.
10.

Uppdatering av AUS reglemente för FSF:s förbundsmöten (Ferm, bilaga 10)
På sitt möte 6/2018 förde delegationen en remissdebatt om studentkårens reglemente för FSF:s
förbundsmöten. Utifrån kommentarerna har styrelsen för delegationen berett ett förslag till nya direktiv.

Förslag Delegationen beslutade att uppdatera reglementet i fråga enligt bilaga 10
11.

Remissdebatt om uppdateringen av Studentkårens riktning (Hautamäki, bilaga 11)
För närvarande är det gällande dokumentet Studentkårens riktning för åren 2017–2018. Styrelsen har
diskuterat uppdateringen av strategidelen och utifrån diskussionen utarbetat en bakgrundspromemoria.
Nästa steg är att inhämta delegationens synpunkter på uppdateringen av Studentkårens riktning.

Förslag Delegationen beslutade anteckna debatten om ämnet för kännedom.
12.

Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other business

13.

Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

