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16.10.2017

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 28/2017
Aika: 29.9.2017 klo 17.52- 22.30
Paikka: Tanhuvaaran urheiluopisto
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston
ylioppilaskunnan
sääntöjen
64
ja
67§:ssä
säädetään:
-

Todettiin

osallistujat

edellisten

kokousten

päätösten

mukaisesti

lisäyksin

-

KYY-Yhtiöt Oy:n yhtiökokous pidetään 12.9.2017. ISYY:llä on 5 ääntä käytettävissä
yhtiökokouksessa. Valittiin ISYY:n yhtiökokousedustajat KYY-Yhtiöt OY:n yhtiökokoukseen:
Juuso Sikiö 2 ääntä, Sara Peltola 1 ääni, Olli Auvinen 1 ääni, Matias Saastamoinen 1 ääni eli
yhteensä 5 ääntä.

-

ISYY:n hallitus on kokouksessaan 27/2017 hyväksynyt MTG Killan ISYY:n kerhoksi. Kerho on
jättänyt 300 € avutushakemuksen perustamisavustuksena pelivälinehankintoihin. Hallitus
myönsi
MTG
Killalle
avustusta
300
€
pelivälinehankintoihin.

-

ISYY:n sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy uudet kerhot. Kerho nimeltään Elokuvien
taiteellisesta nollatasosta innostuneiden kerho ETANOLI on lähettänyt perustamisasiakirjansa
hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi Elokuvien taiteellisesta nollatasosta
innostuneiden kerho ETANOLI:n ISYY:n kerhoksi. Etanoli haki 200 € perustamisavustusta
toimintaan, hallitus päätti myöntää ETANOLI:lle 200 € toimintaan.

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

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat

-

Ylioppilaskunnan hallitus kokoustaa aina edustajiston kokouksen aikana ja tekee tarvittaessa
päätöksiä. Hallitus teki edustajiston kokouksen aikana tarvittavat päätökset. 19. §
Järjestyksenvalvojakoulutuksen
järjestäminen.
Hallitus
muutti
esitystään
järjestyksenvalvojakoulutuksesta. Pohjaesitys Hallitus muutti pohjaesitystään ja esitti, että
edustajisto myöntää lisäbudjetin järjestyksenvalvontakoulutukseen yhteensä 5000 euroa.
Kaikki kampukset koulutuksessa edustettuna. 2 KEIKKAA ISYY:lle +2 AINEJÄRJESTÖ :lle = ISYY
Ainejärjestöt tapahtumat ja 100 e pantti sitoumukseen, jonka saa takaisin.
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-

Mikäli edustajisto päättää kokouksessaan 5/2017 29.9.2017 uuden toimen perustamisesta
nimikkeellä työelämä- ja tapahtumakoordinaattori, voi hallitus käynnistää rekrytoinnin.
Edustajisto jätti asian pöydälle, joten asian käsittely siirtyy seuraavan edustajiston
kokoukseen jälkeiseen aikaan, mikäli edustajisto hyväksyy hallituksen esityksen.

-

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

-

Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdat: 11.10 klo 15.00, 18.10. klo 13.00 ja 25.10 edarin
yhteydessä.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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