KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union

Edustajiston kokous 5/2019
Delegationsmöte 5/2019
Representative Council 5/2019

Kokousaika
Tidpunkt
Time

16.5.2019 kello 17:15
16.5.2019 klockan 17:15
16 May, 2019 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

U8-sali, Otakaari 1, Espoo
U8-sal, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall U8, Otakaari 1, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2019 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 5/2019 enligt uppgifterna ovan.
Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

5/2019 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa
Esbo
Espoo

9.5.2019
9.5.2019
9 May 2019

Werneri Huhtinen
Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

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

Edustajiston kokous 5/2019
Delegationsmöte 5/2019
Representative Council 5/2019

Kokousaika
Tidpunkt
Time

16.5.2019 kello 17:15
16.5.2019 klockan 17:15
16 May 2019 at 5.15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

U8-sali, Otakaari 1, Espoo
U8-sal, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall U8, 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 the members and deputy 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 minutes reviewers and two vote counters

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av mötets arbetsordning
Confirming the agenda

6.

Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements

7.

Toimiston kuulumiset (Kesseli)
Aktuellt från kontoret (Kesseli)
Latest news from the Central Office (Kesseli, liite 7)
Styrelsens representant presenterar ärenden som är aktuella på AUS huvudkontor.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten från kontoret för kännedom.
8.

Översikt över aktuella ärenden för Studentcentrumet (Honkasaari, bilaga 8)
Nyheter i anslutning till studentcentrumsprojektet behandlas regelbundet tillsammans med
delegationen.

Förslag Delegationen beslutade anteckna diskussionen om ämnet för kännedom.

9.

Q1, Januari mars 2019 ekonomisk översikt (Kivimäki, bilaga 9)
Ekonomiska översikten för januari-mars presenteras på delegationsmötet.

Förslag Delegationen beslutade anteckna Q1 Januari- mars 2019 ekonomisk översikt för kännedom

10.

Uppdatering av studentkårens policy (Isotalo, bilaga 10)

Studentkårens policy som styr studentkårens påverkningsverksamhet upprättades år 2018 genom
delaktiggörande av gemenskapen, frivilliga och delegationsgrupperna. Eftersom policydokumentet
endast hunnit vara i kraft i ett halvår är de befintliga linjerna huvudsakligen fortfarande aktuella,
och uppdateringsbehovet litet. Ändringsförslagen och tilläggen i bilagan har beretts internt av
kontoret, eftersom de till sin natur kompletterar de befintliga linjerna och inte har förutsatt en tung
förberedelseprocess såsom i fjol.
Tilläggen i bilagan har märkts ut med gul bottenfärg och avskrivningarna har understreckats och
märkts ut med röd bottenfärg. Ändringsmotiveringarna finns i kommentarerna.
Förslag Delegationen beslutade att godkänna ändringarna i studentkårens politiska policydokument i
enlighet med bilagan.
11.

Rapport om rekryteringsprocessen för verksamhetsledaren (Ferm, bilaga 11)
På sitt möte 1/2019 beslutade delegationen att utse en arbetsgrupp för att bereda valet av
generalsekreterare/verksamhetsledare.

Rekryteringsgruppen nominerade tre sökande för intervju av delegationen, och på sitt möte
4/2019, 17.4. utsåg delegationen den blivande verksamhetsledaren. Rekryteringsgruppen har slutfört
sitt arbete och utarbetat en slutrappport om sin verksamhet (bilaga 11).
Förslag Delegationen beslutade att anteckna rekryteringsgruppens rapport för kännedom.

12.

Aktuellt om Aino-tidningen (Ferm, bilaga 12)
Delegationen beslutade på sitt möte 4/2019 att ha en utgivningspaus för Aino-tidningen under
hösten.

Delegationen beslutade att ha en utgivningspaus för Aino-tidningen fram till årets slut. Den
kvarstående budgeten för utgivningen av Aino-tidningen används för att utreda fortsatta
alternativ. Delegationen ålägger styrelsen att rapportera om utredningens framskridande på
delegationsmötena och framföra det slutgiltiga förslaget om Aino-tidningens fortsatta
verksamhet för delegationen senast i slutet av november.
Utredningen har nu påbörjats och nu presenteras de första planerna.
Förslag Delegationen beslutade anteckna diskussionen om ämnet för kännedom.
13.

Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other emerging matters

14.

Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

