ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

26.3.2012

_______________________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 7/2012
Aika: 16.3.2012
Paikka: Videoyhteydellä kampusten välillä Joensuu: E 303, Kuopio: MN9 ja Savonlinna: A130

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-Keskusteltiin Kuopion ylioppilasteatterin (KYT) taloudesta ja eri teatteriyhdistysten jäsenyydestä.
Päätettiin esittää edustajistolle, että ylioppilaskunta liittyy Suomen ylioppilasteatteriyhdistys
ry:hyn (SYTY ry). Päätettiin kuulla KYT:n hallitusta ennen enempien päätösten tekoa.
-Päätettiin, että edustajiston esityslistalle lisätään kohdat ”valiokuntienkuulumiset” sekä yhdistetään edustajistopäivät sekä hallituksen- ja edustajiston kyselytunti yhdeksi asiakohdaksi
-Täydennettiin Filosofisen tiedekunnan perustutkimuksen toimikuntaa. Toimikunnan varsinaisiksi
jäseniksi valittiin Anni Tervonen ja Satu Koikkalainen. Toimikunnan varajäseneksi valittiin Marjo
Turunen.
- Nimitettiin tutkimuseettiseen toimikunnan opiskelijaedustajiksi Mari Vesalainen ja Katja Nuutinen.
- Nimitettiin opetuksen neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi Mikko Puhakka ja varajäseneksi
Jarkko Laine.
- Päätettiin, että Teemu Myllärinen toimii ISYY:n kuntavaalivastaavana yhdessä hallituksen puheenjohtajiston kanssa. Kuntavaaliohjelman valmistelusta ja toimeenpanosta päätettiin esityksen
mukaisesti.
- Päätettiin julistaa opiskelijaedustajahaku Edukalla toimiville opiskelijoille Joensuun Futuran peruskorjaus / Educan tilojen sijoittaminen, hankesuunnittelutyöryhmään. Haku päättyy 23.3. kello
15:00.
-Päätettiin esittää vuoden 2011 toimintakertomus tilintarkastajalle ja edustajistolle hyväksyttäväksi. Päätettiin, myös että jatkossa toimintakertomuksessa on vain kirjanpitolain alaiset asiat.
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-Päätettiin hyväksyä ylioppilaskunnan tase ja tilinpäätös vuodelle 2011. Tase ja tilinpäätös esitetään tilintarkastajalle ja edustajiston hyväksyttäväksi.
-Päätettiin hyväksyä esitetyt muutokset vuoden 2012 talousarvioon ja esitetään ne edustajiston hyväksyttäväksi.
-Päätettiin edustajiston kyselytunnista esityksen mukaan.
-Päätettiin hallituksen raportoinnista omasta toiminnastaan edustajistolle esityksen mukaan.
Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:
- Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
- Päätettiin osallistujat kokouksiin, tapaamisiin ja seminaareihin ja merkitään ne tiedoksi.
- Merkitään tiedoksi tilikauden ylijäämä 86 586,55 euroa.
-Merkitään edustajistolle tiedoksi kerhojen rahanjako talousarvion mukaisesti.
-Kuultiin hallituksen jäsenten selonteot ja merkitään ne tiedoksi.
-Päätettiin hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdaksi 24.3.2012 kello 13.00 Joensuussa edustajiston kokouksen yhteydessä salissa Ag 100.

Pekka Koivaara
pääsihteeri

2/2

