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EDUSTAJISTON TAMMIKUUN KOKOUS
Aika:

30.1.2018 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Esityslista
19
Kokouksen avaaminen
20
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
21
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.

22
Ilmoitusasiat
Kevään kokousaikataulu tarkentuu vielä, eikä sitä vielä siksi ilmoiteta esityslistalla.
23
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
24
Avustustoimikunnan valitseminen
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista mukaan:
"8 § Jäsenet
Toimikuntaan järjestetään avoin haku, jonka perusteella valintatoimikunta tekee
esityksen edustajistolle. Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla sekä pääsihteerillä ja järjestö- ja hallintoasiantuntijalla on toimikunnan
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä ovat läsnä. Eronneen tai estyneen
jäsenen tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun. Toimikunnan toimintakausi on kalenterivuosi. Edustajisto valitsee toimikunnan marras-joulukuun aikana." Ohjesääntö astui voimaan vuodenvaihteessa. Tästä johtuen toimikunta valitaan poikkeuksellisesti vasta tammikuussa.
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Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 8 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan avustustoimikunnan valintatoimikunnan esityksestä ja nimittää sen puheenjohtajaksi hallituksen
jäsen Emmi Simosen.

25
Kulukorvaukset edustajiston ja sen alaisten toimikuntien kokouksiin
Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § toisen momentin 16. kohdan mukaan edustajiston
tehtävänä on päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen alaisten toimielimien
kokouksiin.
Kaudella 2016–2017 kulukorvaukset maksettiin seuraavasti: ”[M]atkakorvaukset
edustajiston ja sen valitsemien toimielimien jäsenille ja varajäsenille suoritetaan
ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruisena edustajiston iltakouluihin, kokouksiin sekä muihin
virallisiin edustajiston valitsemien toimielimien tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä
opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta paikkakunnalta
Turkuun. Päätöstä sovelletaan taannehtivasti edustajiston koulutuksiin, iltakouluihin ja kokouksiin.
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen
alaisten toimielimien kokouksiin.

26
Muut esille tulevat asiat
27
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Tuomas Dahlström
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

