KOKOUSKUTSU 25.11.2021

WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSVUOSIKOKOUS
Aika: Lauantai 11.12.2021.
Kokoukseen liittyminen ja osallistumisen vahvistus klo 12:00 alkaen, kokous alkaa klo 13:00.
Paikka: Zoom järjestelmällä toteutettu etäkokous
Leila Kärkäs, Mietoinen
Ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon osoitteessa: https://forms.gle/ViAJwBoX3m9EH2GR7
Kokoukseen osallistuva jäsen toimittaa saamansa valtakirjan / valtakirjat erikseen sähköpostilla
osoitteeseen:
jasenasiat@whippetharrastajat.fi

Ilmoittautuminen sekä valtakirjojen toimitus tulee tehdä sunnuntaihin 5.12.2021 klo 22.00
mennessä.

Määräajan jälkeen saapuneita ilmoittautumisia tai valtakirjoja ei huomioida.

Ilmoittautumisesta saat vahvistuksen sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen.

KOKOUSKUTSU 25.11.2021
KOKOUKSEN ESITYSLISTA:
1. Valtakirjojen tarkistus.
2. Kokouksen avaus.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan sekä kahden (2)
ääntenlaskijan valitseminen.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022.
Hallitus ehdottaa vuoden 2022 jäsenmaksuiksi
Varsinainen jäsen 28€
Varsinainen jäsen postitusosoite ulkomailla 45€
Perhejäsen 10€
Perhejäsen alle 15v 5€
Kasvattijäsen 14€
7. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2022.
8. Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä varajäsenten vaali
Whippet-Harrastajat ry säännöt, § 13:
“...Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.
Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.” “...Varsinaiset jäsenet valitaan
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa kolme (3) varsinaista jäsentä.
Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta
tämän ollessa estyneenä tai jos tämä eroaa kesken toimikauden. Varajäsenet nimitetään saavutetun
äänimäärän perusteella ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle sijalle. ”
- Erovuoroiset varsinaiset jäsenet:
Merja Lautala, Anna Mikkonen, Anne Tiensuu
- Erovuoroiset varajäsenet:
Sari Mäkiö, Annemari Mustonen, Jaana Jyläntö
9. Valitaan kaksi (2) tilin- tai toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa
vuodelle 2022.
10. Esitys kunniajäsenyydestä
Hallitus esittää kunniajäsenyyttä Lea Laurialalle.
11. Muut esille tulevat asiat:
- Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä
päätöksiä.
- Vuoden Ratajuoksija Whippet –palkintojen jakaminen
- Vuoden Maastojuoksija Whippet –palkintojen jakaminen
12. Kokouksen päättäminen.
Tervetuloa!
WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N HALLITUS
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VALTAKIRJA

Valtuutan_________________________________________
(valtuutetun nimi)
käyttämään äänioikeuttani Whippet-Harrastajat ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 2021
11.12.2021.

_________________ _____._____. 20_____
(paikka) (aika)

Allekirjoitus _____________________________
Nimen selvennys _____________________________

Tiedoksi:

Whippet-Harrastajat ry:n säännöt 14§:
Äänestyskäytäntö
Yhdistyksen kokouksissa saa äänestää valtakirjalla siten, että kokouksessa läsnä
oleva jäsen saa käyttää enintään kymmentä (10) valtakirjaa.

