KUTSU

KUTSU EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 12/2016–2017
INVITE TO THE MEETING OF THE REPRESENTATIVE COUNCIL 12/2016-2017
AIKA / TIME: keskiviikko19.4.2017 klo 16:15 / Wednesday 19.4.2017 at 4:15 pm
PAIKKA / PLACE: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto
Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus / Opening of the Meeting
2. Kokouksen laillisuus / Lawfulness of the Meeting
3. Edustajiston kokoonpanon toteaminen / Recording the Assembly of the Representative
Council
4. Kokouksen päätösvaltaisuus / Quorum of the Meeting
5. Esityslistan hyväksyminen / Approving the Agenda
6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden sekä heidän varahenkilöidensä valinta /
Summoning of Scrutinizer of the Minutes and Counter of Votes and Their Deputy
Members
7. Ilmoitusasiat / Notifications
8. Voas:n tervehdys / Greetings from Voas
9. Hallituksen raportti toiminnastaan edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta /
The report of the board from the time after the last representative council meeting
10. Hallinnon opiskelijaedustajien raportointi / Report of the student representatives
11. Toimintasuunnitelman puolivuotiskatsaus / Action plan semi-annual report
12. Raportti uudesta opiskelijamediasta / Report of the new student media
13. VYY Holding Oy:n yhtiökokous / VYY Holding’s shareholder’s meeting
14. TIlinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 / Financial statement 1.1.-31.12.2016
15. Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 /
Discharging those accountable for the financial year 1.1.-31.12.2016
16. Sähköinen äänestys edustajistovaaleissa / Electronic voting in representative council
elections
17. Voas:n valtuuskunta / Voas commission
18. Muut esille tulevat asiat / Any Other Business
18.1.
Pöytäkirjan tarkastustilaisuus / Scrutinizing of the Minutes
19. Kokouksen päättäminen / Closing the Meeting
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TERVETULOA!
Matilda Vähäkangas
Edustajiston puheenjohtaja
Kokouskutsu on nähtävillä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. Esityslista liitteineen on lähetetty
edustajiston jäsenille, hallituksen jäsenille ja ylioppilaskunnan toimenhaltijoille 12.4.2017.
Edustajiston työjärjestyksen 46 § mukaan edustajiston jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on
ilmoitettava esteestä viimeistään kokousta edeltävänä päivänä edustajiston puheenjohtajalle, ylioppilaskunnan
pääsihteerille ja oman edustajistoryhmänsä puheenjohtajalle. Edustajan esteen voi ilmoittaa myös
edustajistoryhmän puheenjohtaja edustajiston kokouksen alussa.
Jos edustajiston jäsen on estynyt ottamasta osaa edustajiston työskentelyyn, voi hän pyytää eroa joko
määräajaksi tai pysyvästi kirjallisella eronpyynnöllä.
Edustajisto voi myöntää hänelle vapautuksen edustajiston jäsenyydestä ja kutsua hänen tilalleen varajäsenen
vapautuksen ajaksi.Edustajiston puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen esteellisen ja määräaikaisen tai pysyvän
eron saaneen edustajan tilalle vaalijärjestyksen määräysten mukaisesti.

