ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 8/2014
Aika: 21.3.2014 klo 12.00
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
 Päätetään osallistua SYL:n kehitysyhteistyöviikkoon mikäli omavastuuosuus ei nouse yli 350 euroa/vuosi. Lisätään vuoden 2015 budjettiin.
 Päätetään hyväksyä paikallinen sopimus. Pääsihteeri valtuutetaan kirjoittamaan puhtaaksi ja allekirjoittamaan se yhdessä työntekijöiden edustajan kanssa.
 Päätettiin esittää edustajistolle, että ISYY hakee jäsenyyttä Opiskelijoiden liikuntaliitossa 1.1.2015
alkaen.
 Hyväksytään järjestösihteerin työaikajärjestely huhti-toukokuulle.
 Hyväksytään EGEA Joensuu ry kampusjärjestöksi.
 Päätetään antaa 300 € palkintoihin perseen ylöspenkistä kampanjalle, mikäli ei saada riittävää sponsoritukea.
 päätettiin filosofisen tiedekunnan perustutkintokoulutuksen toimikunnan opiskelijajäsiksi nimetä
Hermanni Karppela varsinaiseksi jäseneksi ja Atte Hokkanen varajäseneksi sejä Jesse Järvinen varsinaiseksi jäseneksi ja Sanna Tuomisto varajäseneksi.
 Päätettiin, että edustajiston päätöksen mukaisesti kerättävä vapaaehtoinen kehitysyhteistyömaksu
(5 €) kohdennetaan SYL:n kehitysyhteistyökohteeseen. SYL:n tarjolla olevista kohteista hallitus valitsee Mosambikin. Tällä rahalla tuetaan lapsien koulutarvikkeiden hankkimista.
 Hyväksyttiin lukukausikannari

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






Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Merkitään hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista tiedoksi.
Päätetään edunvalvontasihteerien avaavan haun opiskelijajäsenen nimeämisestä Savonlinnan
opiskelijavalinta työryhmään. Päätös tehdään myöhemmin.
Päätetään ISYY:n materiaalien kääntämisestä. Emmi Alho ja Juho Pulkka kokoavat työryhmän valmistelemaan asiaa.
Päätetään Emmi Alhon johdolla koota työryhmä pohtimaan käytännön järjestelyjä How to establish a club/Näin perustat kerhon - koulutuksesta ja/tai videosta.
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PÖYTÄKIRJA

 Päätetään esittää edustajistolle, että merkin muoto olisi xx ja myöntää hallitukselle valtuudet hoitaa
prosessin eteenpäin. Merkkien halkaisija olisi 2cm.
 Päätetään esittään edustajistolle jäsenmaksun maksamisen käsittelyyn ottamista sekä, että mikäli
joku maksaa jäsenmaksun kahdessa erässä tai vain toista lukukautta koskevan jäsenmaksun on
maksu silloin 59 euroa.
Seuraavien kokousten ajankohdiksi päätettiin 23.4., 9.4. ja lisäksi 7.5. klo 10-12 gho:lla ja 21.5. klo
10 Joensuussa.

Anu Lipponen
Hallintosihteeri
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