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Suomen Coton de Tuléar ry

ESITYSLISTA

2015

Suomen Coton de Tuléar ry
Sääntömääräinen syyskokous
22.11.2015 Klo 15.00-18.00
Paikka: Kabinetti Anton, Jyväskylän kongressikeskus, Lutakonaukio 2, 40100 Jyväskylä
Kutsutut: Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenet

1. Todetaan kokousedustajien
äänivaltaisuus

Valtakirjat luovutetaan ja tarkastetaan kokouspaikalla
ilmoittautumisen yhteydessä.

2. Valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
(2) pöytäkirjantarkistajaa ja
kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen
työjärjestys
5. Vahvistetaan hallituksen
esittämät seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmat sekä
tulo- ja menoarvio
6. Päätetään seuraavan vuoden
jäsenmaksujen suuruus

Yhdistyksen säännöt §6:
Vuosijäseneltä ja perhejäseneltä vuosittain
perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää
yhdistyksen syyskokous erikseen kummankin
jäsenryhmän osalta. Uuden jäsenen jäsenmaksu
ensimmäiseltä vuodelta on puolet sen vuoden
kyseisen jäsenryhmän jäsenmaksusta.
Jäsenmaksu suoritetaan helmikuun loppuun
mennessä.

7. Valitaan hallitukselle
puheenjohtaja
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8. Valitaan hallituksen muut
varsinaiset jäsenet (2)
erovuoroisten tilalle, sekä
kaksi varajäsentä joka toinen
vuosi
9. Valitaan kaksi (2)
toiminnantarkastajaa ja heille
kaksi (2)
varatoiminnantarkastajaa
tulevalle tilikaudelle
10. Vahvistetaan
Jalostustoimikunnan
esittämät seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmat sekä
tulo- ja menoarvio
11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Vantaalla, 20.9.2015
Teija Frondén
Puheenjohtaja
Päivi Toivola
Sihteeri

Erovuoroiset: Teija Frondén, Johanna Kumpula, Satu
Aronen, Henni Törmänen

Yhdistyksen säännöt §8
Yhdistykselle valitaan syyskokouksessa kaksi
toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt.
Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

11.1 Lehden taittaja 1/16 numerosta lähtien,
lehden päätoimittaja 1/16 numerosta lähtien
11.2 Lehden palaute, sähköinen lehti
11.3 JTK: CMR ja PH1 tilastot (Charlotta Karlsson)
Siirretty kevätkokouksesta
11.4 JTK: Keskustelu urosten käytön rajaamisen
lisäämisestä PEVISA:an (Charlotta Karlsson)
Siirretty kevätkokouksesta
11.5 Päivi Molarin kirje ulkomaiden
näyttelytuloksista, siirretty kevätkokouksesta
11.6 Tietoliikenneyhteydet kokouksissa, laitteiden
hankinta
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VALTAKIRJA

Minä ____________________________________________________ valtuutan (etunimi sukunimi)
_________________________________________________ edustamaan itseäni (etunimi sukunimi)
Suomen Coton de Tuléar ry:n vuosikokouksessa _________ / ________201__.

Paikka ______________________________ Aika_________________________

Allekirjoitus _______________________________________________________
Valtuuttajan jäsennumero ____________________________________________

Valtuutettu ei voi siirtää valtuutusta edelleen muulle henkilölle.

Kokouksissa jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeus on yli 15 - vuotiailla
vuosi- ja perhejäsenillä. Äänioikeutta voi käyttää henkilökohtaisesti tai yhdistyksen äänioikeutettu jäsen saa
yhdistyksen kokouksissa edustaa valtakirjalla korkeintaan kolmea (3) äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjat
luovutetaan ja tarkastetaan kokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

