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Hallitus

Hallituksen kokous 1717
Aika
Paikka
Läsnä

Käsiteltävät asiat:
212
Kokouksen avaus
213

Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
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05.09.2017 13.00
Laurea Leppävaara, BC2
Roope Kuivalainen, puheenjohtaja
Sarah Takolander, varapuheenjohtaja, läsnä etänä
Juha Rautiainen, jäsen
Saana Simonen, jäsen
Antti Lindblom, jäsen
Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja
Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja
Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.02.
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
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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
Päätös: Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu, pöytäkirjantarkastajiksi
Antti Lindblom ja Saana Simonen
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Esityslistan hyväksyminen
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Edellisen kokouksen
pöytäkirja
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JAMKO vuosijuhlakutsu
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Hallituksen linjaus
jäsenmaksujen
palautuksiin
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Laureamkon linja Zonen
visioista ja tavoitteista

221
META
222
Ilmoitusasiat
223
Kokouksen päättäminen
Allekirjoitukset

Tarkastus

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen 16 pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 16 pöytäkirja.
Esittely: Päätetään JAMKO vuosijuhlille lähtijä(t)
Päätös: Lähetetään Saana Simonen.
Esittely: Päätetään hallituksen linjaus jäsenmaksujen palautuksiin
Päätös: Jäsenen erotessa Laureamko ei pääsääntöisesti palauta
jäsenmaksua. Jäsenmaksu palautetaan, jos ehdot jäseneksi
ottamiseen eivät enää täyty tai osto on ollut virheellinen.
Monivuotisen jäsenyyden ostaneille jäsenmaksun osa voidaan
palauttaa jäsenen erotessa. Muissa tapauksissa hallitus voi
tapauskohtaisesti harkita jäsenmaksun palauttamista.
Esittely: Linjataan Laureamkolle linjaukset visioista ja tavoitteista
liikuntapalvelu Zonesta
Päätös: Zone on saavutettava liikuntapalvelu, joka kattaa kaikki
Laurean kampukset. Palvelut ovat monipuolisia ja opiskelija voi valita
niistä itselleen sopivan räätälöidyn palvelupaketin. Zone on
opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteisesti hallinnoima ja
rahoittama. Palveluja tarjotaan kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille
kuten henkilökunnalle, opiskelijoille ja alumneille, mutta
opiskelijakunnan jäsenille palvelut ovat edullisempia.
Seuraava Ship Off järjestetään 13.12.-14.12.2017.
Laureamkolta lähtee edustus SAMMAKOn Kurnajaisiin.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.19.
Päivämäärä
Päivämäärä
Roope Kuivalainen
puheenjohtaja

Mari Lehtoruusu
sihteeri

Päivämäärä

Päivämäärä

Antti Lindblom
pöytäkirjantarkastaja

Saana Simonen
pöytäkirjantarkastaja

