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*******************
1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.15.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
4§ Ilmoitusasiat
Kesätapaaminen. Raitanen edusti Turkua ELSA Finlandin kesätapaamisessa Helsingissä 11.6.
Study Visit. Kirveskosken mukaan Study Visit toteutunee Krakovaan. Raitanen totesi
järjestämisen olleen hankalaa ja suunnitellun kohteen vaihtuneen tiuhaan tahtiin. Raitanen
kiitti Stenrothia ja Kirveskoskea asian hoitamisesta.
Veroilmoitus. Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja toimistolla.
5§ ELSA Finlandin yhdistyspäätös
Raitanen luki ääneen ELSA Finlandin väistyvän hallituksen luonnosteleman, jäähyväispaketin
mukana toimitetun päätöksen. Päätöksellä Finlandin jäsenet päättävät yksimielisesti valita
yhdistyksen hallitukseen elokuun alusta alkavalle kaudelle Lauri Havian Vice President for
Student Trainee Exchange Programme -tehtävään. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenet
voivat yksimielisesti tehdä päätöksen ilman kokousta.
Päätettiin yksimielisesti, että Raitanen voi allekirjoittaa päätöksen ELSA Turun puolesta.

6§ META (Muut esille tulevat asiat)
Kesäkokous. ELSA Turun hallituksen ja direktorien kesäkokous järjestetään 18.–20.7. Raitasen
mökillä, Virroilla. Virroille on Turusta matkaa noin 300 km. Varsinainen kokous on tarkoitus
pitää lauantai-iltapäivällä. Jalonen ilmoitti olevansa estynyt saapumaan paikalle.
Raitaselta voi kysyä kyytiä, jos aikoo lähteä Virroille perjantaina ja/tai tulla takaisin
sunnuntaina. Raitanen suositteli kimppakyytejä, sillä yhteydet julkisella liikenteellä ovat
heikot. 20 kilometrin päähän Haapamäelle pääsee junalla.
Malmberg tiedusteli, onko ajatuksena kustantaa kokoustarjoiluja ELSAn varoista. Raitasen
mielestä maltillisen määrän ELSAn varoja voi käyttää kokoustarjoiluihin (kahvia, pullaa ja
makkaraa), mutta koko viikonlopun ruokia ja juomia ei ELSA maksa. Kirveskoski totesi, että
edellisissä kesäkokouksissa osallistujat olivat maksaneet tarjoilunsa itse.
Pöytäkirjat. Raitanen kertoi saaneensa palautetta siihen liittyen, ettei pöytäkirjoja julkaista
täydellisinä ELSAn Internet-sivuilla. Jalonen muistutti, että pöytäkirjojen täydelliset versiot
löytyvät toimistolta.
Ohjesääntö. Marja-Leena Mikkola oli ilmoittanut Raitaselle, että vuonna 2011 oli hallituksen
päätöksellä luotu ohjesääntö koskien jäsenille myönnettäviä matkatukia. Vuoden 2014
ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa on hyväksytty samaa asiaa koskeva
ohjesääntö, joka syrjäyttää vanhan säännön.
7§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 19.7. Virroilla, ellei ilmene tarvetta järjestää kokousta tätä
aiemmin.
8§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.36.
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