PÖYTÄKIRJA

16.11.2016

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat – JuJu ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika: 16.11.2016 klo 18
Paikka:
LuonnonHyvä-instituutti, Sumeliuksenkatu 11 (5. krs.), Tampere
Läsnä: Anna-Liisa Hautajärvi, Jussi Karhunen, Laura Turkia, Jaakko Haaparanta, Tero
Pitkänen, Ville Laitila, Aake Pihlainen, Tuula Harkonmaa, Valeri Helvamo, Markus Turunen,
Joel Auranen, Olli Potila, Ville Niemi, Maria Kuismin.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Anna-Liisa Hautajärvi avasi kokouksen klo 18.19.
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1.

Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen äänioikeutta vailla oleville
henkilöille
Paikalla oli kaksi JuJu ry:n jäseniksi kuulumatonta henkilöä. Molemmille
myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

2.2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta
Joel Auranen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

2.3.

Kokouksen sihteerin valinta
Jussi Karhunen valittiin kokouksen sihteeriksi.

2.4.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Ville Laitila ja Laura Turkia valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen sääntöjen 13 §:n mukaan yhdistyksen syyskokous on pidettävä
joulukuun 31. päivään mennessä.
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.
Kokous kutsuttiin koolle sähköpostitse 5.11.2016.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Hallitus esittää vuoden 2017 jäsenmaksun suuruudeksi viisi (5) euroa ja
kannatusjäsenmaksun suuruudeksi kymmentä (10) euroa.
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
6. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Hallitus esittää hyväksyttäväksi vuoden 2017 toimintasuunnitelman liitteen 1
mukaisesti.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017.
7. Vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen
Hallitus esittää hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion liitteen 2 mukaisesti.
Todettiin muutamia laskuvirheitä talousarviossa. Todettiin niin ikään, että
laskento on juristeille vaikeaa. Laskuvirheiden korjauksen jälkeen hyväksyttiin
talousarvio.
8. Hallituksen valinta
Valitaan yhdistykselle hallitus, jonka toimikausi alkaa 1.1.2017 ja päättyy
31.12.2017.
Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja
sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä.
Valeri Helvamo, Jussi Karhunen, Ville Niemi ja Cima al-Khafaji valittiin hallituksen
jäseniksi.
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Hallitus esittää, että valitaan yhdistykselle yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1)
varatoiminnantarkastaja tilikaudeksi 2017.
Valittiin Laura Turkia varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja Anna-Liisa
Hautajärvi varatoiminnantarkastajiksi.
10. Muut esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.

Joel Auranen, puheenjohtaja

Jussi Karhunen, sihteeri

Ville Laitila, pöytäkirjantarkastaja

Laura Turkia, pöytäkirjantarkastaja

