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Hallituksen kokous 11/17
Aika
Paikka
Läsnä

Käsiteltävät asiat:
144 Kokouksen avaus

145

Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

13.04.2017 11-14
Sähköpostikokous
Roope Kuivalainen, puheenjohtaja
Sarah Takolander, varapuheenjohtaja
Juha Rautiainen, jäsen
Saana Simonen, jäsen
Antti Lindblom, jäsen
Suvituuli Lundmark, jäsen
Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00.
Esittely: Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun
vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä häneltä kirjallisesti pyytää.
Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä
kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden
ilmoittamiin osoitteisiin vähintään neljä (4) vuorokautta ennen
kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan
koollekutsumistavastaan.
Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on
asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2)
hallituksen jäsenistä.
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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Puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on
puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä
yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän
asian käsittelemisen ajaksi.
Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

147

Kokouksen
järjestäytyminen

Päätös: Ei tarpeen myöntää.
Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope
Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätösesitys: Valitaan sihteeriksi Mari Lehtoruusu,
pöytäkirjantarkastajiksi Sarah Takolander ja Juha Rautiainen.

Pöytäkirja 11/2017

Sivu 2 / 2

Hallitus

148

Esityslistan hyväksyminen
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Edellisen kokouksen
pöytäkirja

150

Lisätalousarvion
hyväksyminen

Päätös: Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu, pöytäkirjantarkastajiksi
Sarah Takolander ja Juha Rautiainen.
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösesitys: Siirretään kokouksen 10 pöytäkirjan tarkastus
seuraavaan kokoukseen.
Päätös: Päätettiin siirtää kokouksen 10 pöytäkirjan tarkastus
seuraavaan kokoukseen.
Esittely: Muuttuneiden olosuhteiden takia on nähty tarpeelliseksi
lisätalousarvion tekeminen. Lisätalousarviota on käyty läpi sekä
edunvalvontatiimin kanssa 4.4.2017 että toimiston strategiapäivässä
7.4.2017. Lisätalousarvio esitetään edustajistolle 20.4.2017
kokouksessa.
Liiteet:
Lisätalousarvio, numero-osa
https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07lD9dHFBTUc0eVhza
2c
Lisätalousarvio, perusteluosa
https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07lD9RmhKMDExSndt
R1U
Päätösesitys: Hyväksytään lisätalousarvio ja viedään se hallituksen
esityksenä edustajiston kokoukseen 20.4.

151 META
152 Ilmoitusasiat
153 Kokouksen päättäminen
Allekirjoitukset

Tarkastus

Päätös: Hyväksyttiin lisätalousarvio ja viedään se hallituksen
esityksenä edustajiston kokoukseen 20.4.
Ei muita asioita.
Ei ilmoitusasioita.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.08.
Päivämäärä
Päivämäärä

Roope Kuivalainen
puheenjohtaja

Mari Lehtoruusu
sihteeri

Päivämäärä

Päivämäärä

Sarah Takolander
pöytäkirjantarkastaja

Juha Rautiainen
pöytäkirjantarkastaja

