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Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 10. § mukaiset vuosikokousasiat 

§ 1 Tarkastetaan valtakirjat 

§ 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

§ 3 Valitaan kokoukselle sihteeri 

§ 4 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

§ 5 Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa 

§ 6 Vahvistetaan äänestysluettelo 

§ 7 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

§ 8 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

§ 9 Käsitellään hallituksen esittämä toimintakertomus 

§ 10 Käsitellään hallituksen esittämä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

§ 11 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja 

 hallintovastuusta 

§ 12 Käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle 

§ 13 Käsitellään hallituksen tekemä talousarvioehdotus kuluvalle kalenterivuodelle 

§ 14 Vahvistetaan liittymismaksu, vuosi-, nuoriso- ja perhejäsenmaksu seuraavalle 

 kalenterivuodelle 2020 

§ 15 Vahvistetaan yhdistyksen palkkio- ja matkustussääntö seuraavalle kalenterivuodelle 

§ 16 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi 

§ 17 Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet (2 vuotta) sekä varajäsenet (1 

 vuosi) eronneiden ja erovuoroisten tilalle (sääntöjen 12. §) erovuorossa: Anu Inkinen, 

Susanna Saloranta, Tuija Hietala ja Sari Kähkönen sekä varajäsenet Saana Nuotila 

ja Heidi Nikula. 

§ 18 Jalostustoimikunnan jäsenten valinta kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan (sääntöjen 

17.§ mukaisesti 2019-2021) 

§ 19 Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja (1-2) ja kaksi (2) varatilintarkastajaa (sääntöjen 

 20. §)  

§ 20 Valitaan yhdistyksen viralliset kokousedustajat niiden järjestöjen tai yhdistysten 

 kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenyhdistyksenä. 



§ 21 Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset 

 -     Jäsenmaksut 2020 ennallaan.  

 -     Kulukorvaukset 2019 pysyy ennallaan. 

- Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu kyseisen vuoden 

helmikuun loppuun mennessä. 

- Tilintarkastajan nimike vaihdetaan toiminnantarkastajaksi. Yksi (1) 

toiminnantarkastaja sekä yksi (1) varatoiminnantarkastaja 

- Valtakirjamenettelystä vuosikokouksessa luovutaan, äänioikeus vain läsnäolijoilla 

 

§ 22 Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset 

- Puheenjohtajan toimikausi kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan 

- Tilinpäätös asiakirjat sähköisesti jaettavaksi jäsenistölle 

- SKL edellyttää rotuyhdistykseltä vain jalostusneuvontaa, ei erillistä toimikuntaa, 

ehdotan terveys- ja jalostustoimikunnan lakkauttamista ja jalostusneuvonnan 

siirtämistä yhdistyksen hallitukselle 

- Rally-Toko Rotumestaruus 

 

§ 23 Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat, ottaen huomioon yhdistyslain 24. § 

 määräykset pöytäkirja asia käsitellään hallituksen kokouksen 

§ 24 Kokouksen päättäminen  

 

 

Vuoden Perhoset -kunniakirjojen jako 

 


