Esityslista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous
Aika:
Paikka:

15.01.2021 klo 09.00
Teams

Läsnä:
Käsiteltävät asiat:
1. § Kokouksen avaus
2. § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille läsnäolijoille
3. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. § Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen
puheenjohtaja ja kokouksen sihteerinä opiskelijakunnan pääsihteeri. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta
6. § Kokouksien pöytäkirjojen tarkistaminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
7. § Ilmoitusasiat
- Iida Pilli-Sihvola on aloittanut maanantaina 11.1.2021 ohjauksen ja tutoroinnin asiantuntijana 50
% työajalla.
-Perehdytyksen lounaiden kulunkorvaukset tulee ja verokortit tulee toimittaa mahdollisimman
nopeasti. Jokaisen tulee itse täyttää kulunkorvauslomake ja lisätä tarvittavat liitteet lomakkeeseen.
- Tiedoksi talouskatsaus vuoden alussa.
- Kaakon uudet säännöt ja ohjesäännöt ovat valmiina kommentoitaviksi. Prosessin aikataulu on
seuraava:
15.1.–31.1. kommentointikierros Teamsissa;
3.2. hallituksen kokous, jossa hyväksytään sääntöuudistus ja sen esittäminen edustajistolle;
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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous
edustajiston kokous maaliskuussa sääntöjen hyväksymiseksi;
edustajiston kevätkokous sääntöjen lopulliseksi hyväksymiseksi.
- Opiskelijaedustajien nykytilanne.
8. § Hallituksen tiimien vahvistaminen
Esittelee Rico Martikainen
Esitys: Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 12.12.2020 jälkeen on huomattu tarvetta muokata ja
tarkentaa tiimejä sekä vastuualueita. Vahvistetaan tiimit ja vastuut seuraavasti.
Hallituksen puheenjohtajisto:
Rico
Hallinto ja kehittäminen
Roni PaTa, yhteisöt ja aktiivit
Hanna Tutorointi ja vapaa-aika
Noora KOHY ja vaalit
Hallituksen jäsenet:
Teo
Koulutus ja viestintä
Joonas Yhdenvertaisuus ja hyvinvointi
Topias Hyvinvointi ja KV-toiminta
Carola Liikunta-, harraste-ja vapaa-aika, viestintä
Tony PaTa, opiskelijakulttuuri
Teppo PaTa, viestintä
Tiimit:
KOHY-tiimi Noora, Teo, Joonas ja Topias
PaTa-tiimi Roni, Tony ja Teppo
Tutoroinnin ja vapaa-ajan-tiimi Hanna, Carola ja Topias
9. § Muut esille tulevat asiat
10. § Seuraava kokous
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
11. § Kokouksen päättäminen
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