PÖYTÄKIRJA
Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat – JuJu ry
5/2018
Aika: 9.5.2018 klo 18:30
Paikka: O’Connell’s Irish Pub, Tampere
Jakelu: JuJu ry:n hallitus
Paikalla: Veera Salminen, Sini Sirén ja Elmeri Martikainen.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18.35.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
Veera toimii puheenjohtajana. Elmeri ja Sini pöytäkirjan tarkastajina. Sini toimii
sihteerinä.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esitys hyväksytään.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
Esitys hyväksytään.
5. Ilmoitusasiat
Kurssipalautteiden koontiin 17.5. toivotaan mahdollisimman montaa
hallituslaista mukaan. Johtajuussymposium pidetään 6.9., johon Jujun
hallituksesta tulee osallistua vähintään kaksi.

6. Tietosuoja-asetus
Esitys: Käydään sisältö läpi ja sovitaan tarvittavat muutokset
toimintakäytäntöihin. Sovitaan rekisteriselosteen tekemisestä. Asetus astuu
voimaan 25.5.2018.
Vaadittavat muutokset tehdään yhdessä Driven välityksellä. Jujulla on lähinnä
vain jäsenrekisteri, jonka rekisteriselostetta tulee selventää. Jäsenhakemuksia ei
saa poistaa, vaan tehdään niille oma kansionsa sähköpostiin. Hakemukset voisi
siirtää sama henkilö kansioon, joka merkitsee jäsenen rekisteriin sekä tarkastaa
jäsenmaksun. Tässä tapauksessa rekisteröijänä toimii talousvastaava eli Veera.
Jo valmistuneiden jujulaisten tietoja voidaan säilyttää luultavasti vetoamalla
alumnitoimintaan, mutta täytyy kirjata rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste
pitää myös luultavasti lisätä Jujun sivuille.
7. Työelämäexcu ja vuosijuhlat
Excu poliisille on maanantaina 28.5. ja sinne osallistuvat, ketkä töistään pääsevät
paikalle. Elmeri hoitaa viestittelyn poliisin suuntaan.
Vujut pidetään lokakuun alkupuolella, mutta katsotaan, ettei mene päällekkäin
muiden vujujen kanssa.
8. Syksyn ensimmäiset Pykälät
Syksyn ensimmäiset pykälät pidetään 11.9.2018.
9. Muut esille tulevat asiat
Taloustilanne näyttää hyvältä, sillä Tamyn myönsi tukea enemmän kuin
odotettiin.
Haalarimerkkejä on vähän, joten tilataan lisää ennen syyskuun symposiumia.
10. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous kesäkuussa, kun Elina on palannut ja keskustellaan
silloin enemmän vujuista sekä budjetista. Tarkempi kokousajankohta sovitaan
myöhemmin.

11. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi ajassa 18.55.
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