PÖYTÄKIRJA /kevätkokous 2017
Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat – JuJu ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika: 13.3.2017 klo 18.30
Paikka: O`Connel’s Irish bar, Rautatienkatu 24, 33100 Tampere
Paikalla:
Joel Auranen, Laura Turkia, Niina Virtanen, Sima al-Khafaji, Ville Niemi, Jussi Karhunen
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18.45.
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen äänioikeutta vailla oleville henkilöille
Paikalla ei ollut muita kuin JuJun jäseniä.
2.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Ehdotettiin Joel Aurasta. Kannatus oli yksimielistä. Valittiin Auranen.
2.3. Kokouksen sihteerin valinta
Ehdotettiin Jussi Karhusta. Kannatus oli yksimielistä. Valittiin Karhunen.
2.4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Ehdotettiin Sima al-Khafajia ja Ville Niemeä. Kannatus oli yksimielistä. Valittiin alKhafaji ja Niemi.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti
koollekutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on ilmoitettu vähintään kymmenen (10)
päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostilla yhdistyksen jäsenille tai
Tampereen yliopiston ilmoitustaululla.
Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksen kevätkokous on pidettävä
maaliskuun 31. päivään mennessä.
Kutsu kevätkokoukseen lähetettiin sähköpostitse ja Facebookitse jäsenistölle
3.3.2017, eli 10 vuorokautta ennen kokousta. Todettiin kokous näin ollen laillisesti
koolle kutsutuksi ja kokous päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen vuoden 2016 toimintakertomuksen käsittely
Laura Turkia esitteli vuoden 2016 toimintaa entisen hallituksen edustajana. Todettiin
toiminta asialliseksi ja esitelmöinti sujuvaksi.
6. Toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta
Niina Virtanen, toiminnantarkastaja, totesi yhdistyksen toimintaa hoidetun
asianmukaisesti ja puolsi vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2016 hallitukselle.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä tilikaudelta
Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016.−31.12.2016.
8. Vastuuvapaudesta päättäminen vuoden 2016 hallitukselle
Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle.
9. Muut esille tulevat asiat
- Hämeenlinnan ekskursiolle on saatu matkakuluihin oppiaineelta rahoitus 500€
asti. Ekskursio järjestetään 11.4.
- Proffasaunaa toivottiin henkilökunnan taholta järjestettävän pääsiäisen
jälkeen. Ohjelmasuunnitelmille näytettiin vihreää valoa, aikataulua toivottiin
aikaistettavaksi. Oppiaine rahoittaa tilakulut LuonnonHyvän saunalta.
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 18.57.

______________________________
Joel Auranen, puheenjohtaja

________________________________
Jussi Karhunen, sihteeri

_______________________________
Sima al-Khafaji, pöytäkirjantarkastaja

________________________________
Ville Niemi, pöytäkirjantarkastaja

