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Vuosikokous 3.1.2017

Vuosikokouksen esitykset seuran sääntömuutoksiksi
8§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Muutetaan seuran pitämät vuosittaiset varsinaiset kokoukset, aiemepi:
Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, joka pidetään kesä-lokakuussa. Kokouksen
paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Tarvittaessa seura voi kutsua koolle ylimääräisen
kokouksen.
Kutsut varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava viimeistään 7 pv ennen
kokousta. Kokouskutsu toimitetaan joko
1) seuran virallisilla kotisivuilla
2) seuran virallisella ilmoitustaululla
Kokouskutsun pitää tavoittaa kaikki jäsenet.
Uusi:
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa
ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksien paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Tarvittaessa seura voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.
Kutsut varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava viimeistään 7 pv ennen
kokousta. Kokouskutsu toimitetaan joko
1) seuran virallisilla kotisivuilla
2) seuran virallisella ilmoitustaululla
Kokouskutsun pitää tavoittaa kaikki jäsenet.
9§ Varsinaisen kokouksen asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat, aikaisempi:
1)
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja
pöytäkirjan tarkastajaa.
2)
Todetaan kokouksen lailIisuus ja päätösvaltaisuus.
3)
Hyväksytään työjärjestys
4)
Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta.
5)
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
6)
Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
7)
Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
8)
Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän yhteisen varamiehen vaali
alkaneelle toimintavuodelle
9)
Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään
joukkueiden velvoitteet, sekä päätetään mahdollisista joukkueiden
maksujen määräämisestä ja niiden suuruudesta.
10)
Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannatusjäsenten
vuotuisesta- ja kertakaikkisesta maksusta
11)
Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
12)
Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran
jäsen on sääntöjen 7 § :n mukaan saattanut erottamisensa seuran
kokouksen ratkaistavaksi
13)
Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä jääkiekkoliiton kokouksiin.
14)
Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle kirjallisesti vähintään 30 pv
ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
15)
Päätetään jääkiekkoliitolle tehtävistä esityksistä.

16)

Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä.

Uusi:
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja
pöytäkirjan tarkastajaa, pöytäkirjantarkastajat voivat toimia myös ääntenlaskijoina.
2)
Todetaan kokouksen lailIisuus ja päätösvaltaisuus.
3)
Hyväksytään työjärjestys
4)
Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään
joukkueiden velvoitteet, sekä päätetään mahdollisista joukkueiden
maksujen määräämisestä ja niiden suuruudesta.
5)
Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannatusjäsenten
vuotuisesta- ja kertakaikkisesta maksusta
6)
Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
7)
Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän yhteisen varamiehen vaali
alkaneelle toimintavuodelle
8)
Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran
jäsen on sääntöjen 7 § :n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen
ratkaistavaksi
9)
Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä jääkiekkoliiton kokouksiin.
10) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle kirjallisesti vähintään
30 pv ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
11) Päätetään jääkiekkoliitolle tehtävistä esityksistä.
12) Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida
tehdä päätöstä.
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja
pöytäkirjan tarkastajaa, pöytäkirjantarkastajat voivat toimia myös ääntenlaskijoina.
Todetaan kokouksen lailIisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään työjärjestys
Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran
jäsen on sääntöjen 7 § :n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen
ratkaistavaksi
Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle kirjallisesti vähintään
30 pv ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Päätetään jääkiekkoliitolle tehtävistä esityksistä.
Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida
tehdä päätöstä.

