ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
18.8.2013

_______________________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 14/2013
Aika: 24.4.2013 klo 10.30
Paikka: Videopalaveri (Joensuu: CK216, Kuopio: Video1, Savonlinna: A216).

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-

Käsiteltiin kokouksessa 13/2013 pöydätty ainejärjestökiplailuun liittyvä pykälä ja päätettiin palauttaa asia valmisteluun. Asiaa valmistellaan hallituksen iltakoulussa.

-

Päätettiin määrätä Uljaan kotiinkannon hinnaksi 15€/lukuvuosi.

-

Päätettiin lähteä mukaan OAJ:n paikallisosaston mielipidekirjoitukseen monialaisten opintojen järjestämisestä sekä valmistella ISYY:n oma kannanotto asiaan.

-

Päätettiin hyväksyä vastuunjakosopimus Karjalaisen kolmiottelun Opiskelijoiden Suomen Mestaruuskisojen järjestämisestä ISYYn ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn kesken.

-

Käytiin keskustelua Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin osake-asiasta ja päätettiin jatkaa keskusteluja osakkeen kohtalosta kaupungin yhteyshenkilön kanssa.

-

Päätettiin jatkaa selvitystyötä Tiukanlinnan vesivahinkoasiassa. Lisäksi keskusteltiin vuokrasopimuksen siirrosta ja todettiin, että perusteilla (kolme kappaletta) voidaan myöntää oikeus sopimuksen siirtoon.

-

Päätettiin nimetä Toivo Haimi Jussi Airaksisen varahenkilöksi YTHS:n valtuuskuntaan.

-

Päätettiin nimetä Satu Koikkailainen opiskelijavalintoja valmistelevan työryhmän jäseneksi.

-

Päätettiin yliopiston toimielinten opiskelijajäsenten valinnasta syksyllä 2013 seuraavaa: perustetaan
työryhmä valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa. Työryhmään kuuluu Satu Koikkalainen,Mikko Aaltonen (sihteeri), Toivo Haimi ja Olli-Pekka Sartanen. Työryhmä valmistelee hakukuulutuksen ja sen kriteeristön. Hakujen osalta noudatetaan seuraavaa aikataulua: 26.8. Ylioppilaskunta julistaa avoimeksi haun yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntaneuvostoihin. 28.8. Ilmoitus ilmestyvässä Uljaassa. 20.9. Hakuaika päättyy. Viikko 39 valintaesityksen tekeminen sekä mahdolliset haastattelut. Viikko 40 tai 41. Edustajisto kokoontuu ja päättää opiskelijaedustajat.

-

Päätettiin syksyn hankeavustusten haun avaamisesta esityksen mukaisesti.

-

Päätettiin palauttaa hakemuksen käsittely OSM keilailuun osallistumisen tukemiseksi valmisteluun,
koska virallista hakemusta ei ole tullut.

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta
Hallituksen kokous 14/2013

PÄÄTÖSLUETTELO

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:

-

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

-

Merkitään hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista
tiedoksi.

-

Päätettiin hallituksen seuraavan kokouksen aika: 29.4.2013 8.30, Google Hangout.

Elisa Norvanto
Hallintosihteeri
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