
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Meripartiolippukunta Kivenlahden Piilevät ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään torstaina 17.2.2022 klo 18.00 Espoonlahden kirkolla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä jäsenmaksun suuruus
vuodelle 2022, kommodorin, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan valinta ja hallituksen
valtuuttaminen veneiden myymiseen ja mahdollisen venelainan nostamiseen sekä
sääntömuutosehdotus. Sääntömuutosehdotus etämahdollisuudesta
vuosikokouksissa sekä siirtymistä erillisiin kevät- ja syyskokouksiin yhden
vuosikokouksen sijaan löytyy tämän kokouskutsun jälkeen.

Asialista

1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4 Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
5 Esityslistan hyväksyminen
6 Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
8 Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2021 ja päättäminen vuodelle 2022
9 Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021
10 Sääntömuutosehdotus
11 Lippukunnanjohtajan vaali
12 Hallituksen jäsenten lukumäärä
13 Kommodorin, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan valinta
14 Hallituksen muiden jäsenten vaali vuodelle 2021
15 Toiminnantarkastajien lukumäärän vahvistaminen
16 Toiminnantarkastajan / -tarkastajien ja varatoiminnantarkastajan /
-tarkastajien valinta
17 Lippukunnan edustajan valinta piirin kokouksiin
18 Hallituksen valtuuttaminen veneiden myymiseen ja venelainan nostamiseen
19 Muut mahdolliset asiat
20 Kokouksen päätös

Tervetuloa.

HALLITUS



Kivenlahden Piilevien hallitus esittää seuraavaa sääntömuutosta Kivenlahden
Piilevien sääntöihin kohtaan 11 § LIPPUKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS :

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen
kevätkokous järjestetään tammi-helmikuussa ja yhdistyksen syyskokous
elo-marraskuussa. Hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja paikan.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen
niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Lippukunnan tammi-helmikuussa pidettävän kevätkokouksen tehtävänä on:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus.
6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Lippukunnan elo-marraskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
6. Vahvistetaan talousarvio.
7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle.
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


