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Sääntömääräinen syyskokous su 5.12.2021 alkaen klo 13.00
Lahden Hiihtomuseo, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti
ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
5. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus
Sääntöjen kohta 10
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
kolmekymmentä vuorokautta ennen kokousta sähköisesti tai kirjallisestiKokouskutsu on julkaistu yhdistyksen facebook ja internet -sivuilla 3.11.2021
7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
8. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
•

toimintasuunntelma, liite 1

•

talousarvio, liite 2

9. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2022
Jäsenmaksut vuonna 2021
•

Henkilöjäsen 25,00 €

•

Perhejäsen 5,00 €

•

Pentuejäsenmaksu 10,00 €
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10. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua myös
yhdistyksen puheenjohtajaksi
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten,
eronneiden ja erotettujen jäsenten tilalle sääntöjen 10 §:ä noudattaen
•

Varsinaiset jäsenet
•

•

Erovuorossa
o

Lotta Allen-Ollas

o

Kati Holm

o

Kirsti Määttänen

Varajäsenet
•

Erovuorossa
o

Marianne Trogen

o

Jonna Laitinen

o

Tuula Löfman-Lindström

o
12.

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
•

toiminnantarkastajat vuonna 2021: Marjut Aalto ja Anita Soikkeli

•

Varatoiminnantarkastaja vuonna 2021: Katja Vuorenheimo

13. Suoritetaan hallituksen esittäminen toimikuntien puheenjohtajien
valinta
•

Jalostus- ja terveystoimikunta

•

julkaisutoimikunta

•

harrastetoimikunta

•

tuomarikoulutustoimikunta

•

Club Show

•

Erikoisnäyttely
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14.

Päätetään yhdistyksen matkustussäännöstä vuodelle 2022
•

vuonna 2021 toimihenkilöiden kilometrikorvaus on ollut 0,25€/km

15. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti
vähintää kolme (3) kuukautta ennen syyskokousta
1) Jäsenistön esitykset uudeksi Pevisa -ohjelmaksi
2) Jäsenistön esitys sääntöjen muuttamiseksi
16. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon
yhdistyslain 24 §:n määräykset
18. Kokouksen päätös

Säännöt kohta 6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 varsinaista
jäsentä sekä 3 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan, varsinaiset jäsenet kahdeksi
vuodeksi ja varajäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä on kalenterivuosittain
erovuorossa kolme. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä sen jäsenistä on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia. Hallitus voi esittää hyväksyttäväksi sääntöineen ja toimintaalueineen yhdistyksen henkilöjäsenien perustamia, yhdistyksen alaisia rekisteröimättömiä alaosastoja

