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Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry   

 

Sääntömääräinen vuosikokous 

 

Aika 

 

Sunnuntai 26.7 2020 klo 13:00 

Paikka Renkomäen halli, Simolankatu 2, 15680 Lahti 

Läsnä 
 
19 yhdistyksen jäsentä (liite 1) 
 

 
 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lehessaari toivotti jäsenet 
tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Lehessaari. 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri 

Valittiin kokouksen sihteeriksi Lotta Allen-Ollas. 

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsti Määttänen ja Jonna Laitinen. 

5. Valitaan kaksi (3) ääntenlaskijaa 

Valittiin ääntenlaskijoiksi Satu Turunen, Matti Soikkeli ja Anita 

Soikkeli.  

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Sääntöjen 10§ 

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 

kolmekymmentä vuorokautta ennen kokousta sähköisesti tai 

kirjallisesti. 
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Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen internet-sivuilla 24.6.2020. 

Kokous piti alun perin olla 25.4.2020 mutta Covid-19 pandemia sekä 

siihen liittyvät Suomen hallituksen että Suomen Kennelliiton  

ohjeiden mukaisesti kokous lykättiin. Kokous jouduttiin siirtämään 

26.7.2020 yhdistyksen sääntöjen mukaan liian myöhään (Kokous 

pitäisi pitää maalis-huhtikuussa).  

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 19 äänivaltaista yhdistyksen 

jäsentä (liite 1). 

7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

8. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 

lausunto 

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen ja toimikuntien vuosikertomukset. 

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, sekä toiminnantarkastajien 

lausunnon.  

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 

Päätettiin, että tilinpäätös vahvistetaan.  Kokouksessa päätettiin että 

vastuuvapaus myönnetään hallitukselle. 
 

 

10. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti 

vähintään kolme (3) kuukautta ennen syyskokousta 

Ville Wahlman on tehnyt esityksen yhdistyksen 
hyväksymismerkinnän lisäämisestä Kennelliiton pentuvälitykseen. 
Asiasta keskusteltiin ja ehdotus hyväksyttiin. Päätettiin että 
hyväksyntämerkintä lisätään niille yhdistelmille jotka ovat 

jalostustoimintakunnan hyväksymä yhdistelmiä. 

11. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon 

yhdistyslain 24§ määräykset 

Muita asioita ei ollut. 
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12. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 

 

Vakuudeksi 

 
Jaakko Lehessaari  Lotta Allen-Ollas 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 

 
 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja tehtyjen päätösten 
mukaiseksi. 
 

 
_______________ __.__.2020 _______________ __.__.2020 
 
 
 
 
______________________ _______________________ 

  
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


