Vuosikokous 2019
Kutsu
Tervetuloa vuosikokoukseen!
Äetsän Seudun Koirakerho ry:n sääntöjenmukainen vuosikokous järjestetään Jaatsin
kahvilassa 24.2.2019 klo 15 alkaen. Kahvilan osoite: Asemakatu 10, 38210 Sastamala.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, jotka vaikuttavat seuran toimintaan ja
kaikkien meidän harrastamiseen. Kokous käsittelee vuoden 2018 asioita ja päättää
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä suunnittelee vuoden 2019 asioita. Seuran suurimmat
pakolliset kulut aiheutuvat hallivuokrasta (8400 e). Hallivuokran ja muiden kulujen
kattamiseksi seura järjestää paljon erilaisia tapahtumia. Jokaisen tapahtuman järjestelyyn
tarvitaan vapaaehtoisia talkoolaisia. Viime vuosina vapaaehtoisia on löytynyt eri tapahtumiin
melko mukavasti. Viime vuonna seura järjesti yhdeksän (9) eri kilpailutapahtumaa.
Melkoinen saavutus pienelle seuralle! Toivottavasti jokainen osallistuu jatkossakin
mahdollisuuksiensa mukaan tapahtumien järjestelyyn.
Kokous on helppo paikka tuoda esille jäsenistöä mietityttäviä asioita. Onko sinulla
kommentoitavaa talkoilusta, treenaamisesta tai kaipaisitko seuran toiminnalta jotain uutta?
Seuran kokousten välillä seuran asioita hoitaa hallitus, jonka kokoonpano on niin ikään
tämän kokouksen käsissä. Puheenjohtajaksi ja hallitukseen kaivataan innokkaita uusia
tekijöitä! Toivottavasti mahdollisimman moni on valmis osallistumaan hallitustyöskentelyyn.
Hallitus onnistuu sitä paremmin kaikkien seuralaisten tarpeiden huomioonottamisessa, mitä
kattavammin eri taustaisia harrastajia hallitukseen kuuluu. Sääntömme ovat hyvin joustavat
esimerkiksi hallituksen koon suhteen, joten tilaa hallituksessa on!
Seuran uudet säännöt ovat tulleet voimaan vuonna 2016. Seuran säännöt ja
vuosikokouksen asiakirjat ovat seuran jäsenten luettavissa verkkosivuilla
www.aesanseudunkoirakerho.com.
Kokouspaikalla seura järjestää kahvitarjoilun. Tarjoilua varten pyydämme kokoukseen
saapuvia ilmoittautumaan etukäteen 17.2. mennessä osoitteeseen
hallitus@aetsanseudunkoirakerho.com
Kokouksen yhteydessä palkitaan vuoden 2018 tulokas ja vuoden aikana valioituneet. Ilmoita
tiedot kotisivuilla olevan ohjeen mukaisesti yllä olevaan osoitteeseen.
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Esityslista
1.
2.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Säännöt 10§ Äetsän Seudun Koirakerhon vuosikokous pidetään vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Äetsän Seudun Koirakerhon kokouksissa on jokaisella yli 15-vuotiaalla
jäsenellä yksi ääni.
Säännöt 11§ Hallituksen on kutsuttava Äetsän Seudun Koirakerhon kokous
koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, tekstiviestillä tai sähköpostilla.
4.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Liite 1
6.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus vuodelle 2019
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8.
Päivitetään tarvittaessa yhdistyksen toimintaohjetta
Säännöt 7§ Yhdistyksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet sekä yhdistyksen
toimintaa koskevat tarkemmat ohjeet määritellään toimintaohjeessa.
Toimintaohjeen vahvistaa yhdistyksen kokous. Hallitus voi vahvistaa
tarpeellisia toimintaan liittyvä toimintaohjetta täydentäviä ohjeita.
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9.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Säännöt 6§ Äetsän Seudun Koirakerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä, enintään kahdeksan
jäsentä
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
11. Tiedotusasiat
12. Kokouksen päättäminen
Liitteet nähtävissä seuran jäsenille kotisivuilla aetsanseudunkoirakerho.com ennen kokousta

