EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Esityslista 17.4.2019
Sivu 1/2

EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Aika:

17.4.2019 klo 18.30

Paikka:

Aino Pohjanoksa -sali, Turun yliopiston Rauman kampuksen kirjastorakennuksen
2. kerros, Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma

Esityslista
172
Kokouksen avaaminen
173
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
174
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin ensimmäiseen käsittelyyn
Liite 1

Sääntömuutosehdotukset
Edustajiston ja hallituksen puheenjohtajistot ja pääsihteeri ovat valmistelleet sääntöihin muutoksia, joilla vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja ajantasaistetaan tai tarkennetaan joitain pykäliä.
Keskeisin esitetty muutoskokonaisuus liittyy edustajiston puheenjohtajan rooliin,
jota esitetään muutettavaksi niin, että puheenjohtaja valittaisiin valitusta edustajistosta, mutta hän ei enää olisi edustajiston äänivaltainen jäsen. Puheenjohtajisto valittaisiin kalenterivuodeksi. Muutoksilla pyrittäisiin siihen, että puheenjohtaja olisi
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nykyistä selvemmin poliittisen päätöksenteon ulkopuolella. Vuoden kausi mahdollistaisi kierron, koska puheenjohtajistossa on usein henkilöitä, jotka ovat opintojensa loppuvaiheessa.
Toinen keskeinen muutosesitys mahdollistaisi etäosallistumisen rajatusti edustajiston kokouksiin Suomen ulkopuolella opiskelevien jäsenten kohdalla ja laajemmin
edustajiston ja hallituksen asettamien toimielinten kohdalla.
Kolmas tärkeä muutosesitysten kokonaisuus liittyy sopimusten tekemiseen ja varainkäyttöön. Voimassa olevissa säännöissä sopimusten solmiminen on hyvin tiukasti rajattu vain hallituksen toimivaltaan, vaikka tosiasiassa pienimuotoisia sopimuksia on järkevää solmia ilman hallituksen päätöstä. Ehdotuksessa mahdollistetaan vähäisten sopimusten tekeminen ilman hallituksen päätöstä. Lisäksi ehdotetaan maltillisesti joustavaa mahdollisuutta ylittää talousarvio yksittäisen määrärahan kohdalla 5000 eurolla, mutta hallituksella olisi aina tiedonantovelvollisuus taloustoimikunnalle ja edustajiston puheenjohtajalle. Lisätalousarvion hyväksyttäminen edustajistossa ei ole kaikissa tilanteissa aikataulullisesti realistinen tai tarkoituksenmukainen tapa hyväksyä ylitystä. TYY on vuosittain alittanut kokonaistalousarvion noin 30 000 eurolla, joten ehdotus on potentiaalisiltakin vaikutuksiltaan varsin maltillinen.
Liitteestä selviävät tarkemmat muutosehdotukset perusteluineen.
TYYn sääntöjen 107 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä kokouksessaan 2/3 enemmistöllä.
Ylioppilaskunnan säännöt 107 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.
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