Keski-Pohjanmaan Suunnistus ry
Torikatu 16 A 2
67100 Kokkola

Kutsu

VUOSIKOKOUS
Aika:

perjantai 3.2.2017 klo 18.00
- alussa kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus.

Paikka:

Eskolan kyläpalvelukeskus (ent. Hanhinevan koulu)
os. koulutie 3
Kannus, Eskolan kylä, n. 10km Kannuksesta Sieviin päin

ESITYSLISTA
1§

Avataan kokous
- Avaus; Raimo Haapalehto
- Palkitsemiset: vuonna 2016 menestyneet

2§

Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) äänten laskijat

3§

Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5§

Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan
antama toiminnantarkastuskertomus

6§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille

7§

Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista sekä vuosittaisen ja kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun suuruudesta
a) Liittymismaksu ja jäsenmaksu
hallituksen esitys:
- ei liittymismaksua uusille jäsenille
- jäsenmaksu 20 € /vuosi
b) Vuosittaisen ja kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruus
hallituksen esitys:
- henkilökohtainen kannattajajäsenmaksu 50€/vuosi
- yhteisön kannattajajäsenmaksu 100€/vuosi
- kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu 10X vuosittainen
kannattajajäsenmaksu

8§

Päätetään puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille sekä toiminnantarkastajalle
maksettavista palkkioista
hallituksen esitys:
- hallituksen kokoukset; ei palkkiota
- matkakorvaus 0,15€/km
- toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan

9§

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

10 §

Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen
puheenjohtajaksi
- erovuorossa Raimo Haapalehto

11 §

Valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset jäsenet
ja varajäsenet

12 §
13 §
14 §

erovuorossa Timo Ronkainen
Päivi Lassila
Eero Kattilakoski
Olli-Pekka Kurikkala

(Martti Joensuu)
(Markku Vesisenaho)
(Timo Mattila)
(Sami Finnilä)

jatkavat

(Aija Tilvis)
(Pirkko Ekdahl)
(Eero Junkala)
(Raine Jussinmäki)

Erkki Koivukangas
Jarmo Nivala
Hanna Perkkiö
Marianne Ukskoski

Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- KPO-viesti
Päätetään kokous

____________________________
puheenjohtaja

______________________________
sihteeri

____________________________
pöytäk. tarkastaja

______________________________
pöytäk. tarkastaja

Tervetuloa!
K-P:n Suunnistuksen hallitus

Tämä kutsu/esityslista on lähetetty suunnistusseuran/suunnistusjaoston yhteyshenkilölle. Toimitathan kutsun
eteenpäin seurassasi, mikäli seurassasi on yhteyshenkilö vaihtunut tai et pääse tulemaan paikalle.
Kokouksen liitemateriaali lähetetään seurojen yhteyshenkilöille sähköpostitse viimeistään 1.2.2017
ja laitetaan näkyville yhdistyksen kotisivuille: http://kepsu.sporttisaitti.com.

