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Aika:  Torstai 22.11.2018 klo 16.00 

Paikka:  Luentosali Pinni B1100 (33014, Tampereen yliopisto) 

Jakelu:  Yhdistyksen verkkosivut, staabi-info@uta.fi 

 

Esityslista: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Yhdistyksen säännöt, 6 § Yhdistyksen kokoukset: ” Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti 

koollekutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on ilmoitettu jäsenistölle vähintään kymmenen (10) 

päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla ja yhdistyksen sähköpostilistalla tai yhdistyksen 

ilmoitustaululla.” 

Kokouskutsu on julkaistu 9.11.2018 Staabin sähköpostilistalla staabi-info@uta.fi ja yhdistyksen 

verkkosivuilla. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

Päätös: 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, ja viisi (5) 

ääntenlaskijaa 

Päätös: 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan 

Päätös: 

5. Ilmoitusasiat 

6. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden päättäminen tilikaudelle 2019 

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys jäsenmaksuksi: hallintotieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi 

opiskeleville 30€, suoraan hallintotieteiden maisterikoulutuksiin hyväksytyille 20€ ja 

kannatusjäsenmaksuksi 40€ tilikaudelle 2019 

Päätös:  

7. Kunniamainintojen myöntäminen 

Esitys: Hallitus ei esitä uusia kunniajäseniä vuonna 2018 

Päätös: 
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8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen tilikaudelle 2019 

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi tilikaudelle 2019 

Päätös:  

9. Talousarvion hyväksyminen tilikaudelle 2019 

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys talousarvioksi tilikaudelle 2019 

Päätös: 

10. Yhdistyksen tuutoroinnin ohjesäännön hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys yhdistyksen tuutoroinnin ohjesäännöksi 

Päätös: 

11. Yhdistyksen viestintäsuunnitelman hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys yhdistyksen viestintäsuunnitelmaksi 

Päätös: 

12. Yhdistyksen hallituksen koon valinta toimikaudelle 2019 

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys yhdistyksen hallituksen kooksi toimikaudelle 2019: 13 jäsentä 

(Puheenjohtaja + 12 jäsentä) 

Päätös: 

13. Hallituksen valinta toimikaudelle 2019 

Esitetään, että hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä kerhovastaavan.  

Esitetään, että hallitus valitsee keskuudestaan kansainvälisyyssektorin, aikuisopiskelijasektorin, ja ICT-

sektorien vastaavat tai näitä sektoreita varten haetaan toimihenkilöt. 

Esitetään, että toimitusvastaavaa ei valita, vaan ainejärjestölehti on toimituskunnan vastuulla, jota 

johtaa päätoimittaja. 

a. Puheenjohtajan valinta 

b. Koulutuspoliittisen vastaavan valinta 

c. Talousvastaavan valinta 

d. Viestintävastaavan valinta 

e. Kolmen (3) projekti-, työelämä- ja yrityssuhdesektorivastaavien valinta 

f. Tuutorvastaavan valinta 

g. Kolmiovastaavan valinta 

h. Liikunta- ja hyvinvointivastaavan valinta 

i. Kulttuurivastaavan valinta 

j. Kahden (2) tapahtumasektorin vastaavan valinta 

 

14. Kahden (2) tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta 

tilikaudelle 2019 
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15. Muut esille tulevat asiat 

16.  Kokouksen päättäminen 

 

Tampereella, 11.11.2018 

 

Matti Andersson 

Puheenjohtaja 

puheenjohtaja@staabi.fi 

045 112 4143 

STAABI ry | staabi.fi 
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