
Akateeminen Olutseura ry
Hallituksen kokous 1/2022 

Paikka: Google Meets
Aika: 19:48
Läsnäolijat: Pauli Pousi (pj ja sihteeri), Aino Rautanen, Leo Tuomela, Viivia Pohjavuori

1) Kokouksen avaaminen
-Kokous avataan 19:48

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
-Hyväksytään

4) Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
-Hyväksytään pöytäkirja 7/2021

5) Talouden periaatepäätökset
a) Periaatepäätös, että Maistelujen järjestävät henkilöt ovat oikeutettu ns.

roudausjuomaan maksimissaan 6 € / juoma ja enintään 5 henkilölle.
Maksetaan kuittia vastaan. Periaatepäätös, että pyritään järjestämään
maistelut AOSin tukemina siten, että AOSin jäsenten
osallistumismaksu on edelleen edullinen, mutta vähintään 2 € / jäsen.
Periaatepäätös, että pyritään järjestämään Olutruokailtamat AOSin
tukemina siten, että AOSin jäsenten osallistumismaksu on edullinen,
mutta vähintään 10 € / jäsen. Periaatepäätös, että Olutruokailtaman
järjestävät henkilöt, maksimissaan 10 henkilöä, pääsevät vähintään
puoleen hintaan Olutruokailtamaan ja ovat oikeutettuja ns.
roudausjuomaan maksimissaan 9 € / juoma ja enintään 10 henkilölle.

b) Periaatepäätös etäyhteydellä järjestettävien maisteluiden
kulukorvauksista. Etämaisteluihin ilmoittautuneet osallistujat voidaan
ohjata itsenäisesti hankkimaan ennalta määritellyn tuotteet, joiden
hankinta heille korvataan kulukorvauslomaketta ja tositetta vastaan.
Korvauksen saaminen edellyttää sekä tapahtumaan ilmoittautumista
että tapahtumaan osallistumista.

c) AOSin puheenjohtajalla on 500 €:n rahankäyttöoikeus. AOSin
rahastonhoitajalla on 500 €:n rahankäyttöoikeus. Muilla AOSin
hallituksen jäsenillä on 150 €:n rahankäyttöoikeus kullakin
hallituslaisella henkilökohtaisesti. Rahankäyttöoikeus ei tarkoita, että
mihin vain voi AOSin rahoja käyttää, vaan kulujen pitää sopia budjettiin
ja toimintaan. Rahankäyttöoikeus palaa myönnetyn suuruiseksi, kun
kulut on hyväksytty AOSin hallituksen kokouksessa.

d) Vuosijuhlakutsujen AOS-sponsoroinnit: AOS sponsoroi
ystävyysjärjestöjemme Polyteknikkojen olutkulttuurin edistämisyhdistys



ry:n (POLKU), Hyvät Martat ry:n (HyM) ja Oulun Akateeminen
Olutseura ry:n (OAOS) vuosijuhliin tai niihin rinnastettaviin juhliin
AOSin edustajan / edustajien osallistumista enintään 70 eurolla / juhla,
mikäli AOS saa kutsun. AOS maksaa enintään 70 €:n illalliskortin /
illalliskortit yhteensä, ylimenevät osuudet joutuvat AOSin edustajat itse
maksamaan. Illalliskorttisponsorointi voi jakautua useamman
AOS-edustajan kesken. Valtuutettiin AOSin pj päättämään AOS
edustajat juhlakohtaisesti, mikäli hallituksen kokousta ei ehditä
järjestää ennen ilmoittautumisen päättymistä. Em. järjestöjen
vuosijuhlalahjoihin ja -kortteihin sponsoroidaan yhteensä enintään 20
euroa / juhla.

-Hyväksytään

6) Tilinhoito-oikeudet
Akateemisen Olutseuran tilinhoito-oikeus on myönnetty järjestön hallituksessa

toimivalle rahastonhoitajalle Elina Hietamäelle 14.12.2020 alkaen.

Taloudenhoitajalla on oikeus päättää järjestön pankkipalveluiden tarjoajasta.

Hänellä on oikeus käyttää pankkipalveluja ja edustaa yhdistystä tapaamisissa.

-Hyväksytään

7) Kokouksen päättäminen

-19:52


