Teknis-luonnontieteellinen kilta HIUKKANEN ESITYSLISTA
Korkeakoulunkatu 3
33720 Tampere

09.11.2015

YHDISTYKSEN VAALIKOKOUS
Aika

Tiistai 17.11.2015 klo 16.15- ______

Paikka

Sali S2, TTY

Läsnä

____killan jäsentä

1.

Kokouksen avaus

2.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hiukkasen säännöt:
28§ Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta killan
varsinaisella ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun
yhteydessä on esitettävä myös esityslista.
29§ Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä
on vähintään viisitoista (15) tai yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä, kuitenkin
vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on hallituksen jäsenmäärä.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.

Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

4.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

6.

Valitaan vuoden 2016 hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
Hiukkasen säännöt:
38§ Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen
muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla
killan varsinaisia jäseniä.

Esitys: Valitaan vuoden 2016 hallituksen puheenjohtajaksi ______________________
sekä muiksi hallituksen jäseniksi __________________________________________
____________________________________________________________________.
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7.

09.11.2015

Valitaan tilikaudelle 2016 kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä heille
henkilökohtaiset varamiehet
Hiukkasen säännöt:
48§ Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2)
toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Esitys: Valitaan tilikauden 2016 toiminnantarkastajiksi _________________________
ja _________________________sekä heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen
vastaavasti _________________________ ja _________________________.
8.

Päätetään lukuvuoden 2016-2017 jäsenmaksun suuruus sekä kalenterivuoden
2016 kannatusjäsenmaksun suuruus
Hiukkasen säännöt:
17§ Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle
jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan vaalikokous. Varsinaisen jäsenen katsotaan
eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan lokakuun loppuun
mennessä.
18§ Killan kannattavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kalenterivuosittain
kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan vaalikokous. Kannattavan jäsenen
katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan
maaliskuun loppuun mennessä.

Jäsenmaksut 2015: Jäsenmaksu 5 € ja kannatusjäsenmaksu 5 €.
Esitys: Päätetään lukuvuoden 2016-2017 jäsenmaksun suuruudeksi 5 €
ylioppilaskunnan suosituksen mukaisesti sekä kalenterivuoden 2016
kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 5 €.
9.

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
Hiukkasen säännöt:
26§ Vaalikokous on pidettävä marraskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
• valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
• valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet,
• päätetään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruus,
• päätetään seuraavan kalenterivuoden kannatusjäsenmaksun suuruus,
• hyväksytään tulevan toimikauden talousarvio sekä
• hyväksytään seuraavan kauden toimintasuunnitelma.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016.
10.

Muut esille tulevat asiat

11.

Kokouksen päättäminen

Hiukkasen hallituksen puolesta,

Puheenjohtaja Anna Kuusala

