SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS ESITYSLISTA
Paikka:
Aika:

Ylivieskan uimahallin kokoustila
Torstai 18.8.2016 klo 19.00

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen
- puheenjohtajan valinta
- sihteerin valinta
- kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
- ääntenlaskijoiden valinta

3 § Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Ylivieskan voimistelu ja liikunta ry:n jäseniä ovat kaikki tämän vuoden
jäsenmaksun maksaneet. ”Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on
äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni”, (26.5.1989/503 yhdistyslaki
25§).
Äänioikeudessa huomioitava myös yhdistyslain 26§ määräykset esteellisyydestä
yhdistyksen kokouksessa: ”Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä
tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä
sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa
yhdistyksen edun kanssa.
Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva
tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan
valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka
vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on
vastuussa. (16.7.2010/678)
Mitä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden esteellisyydestä on säädetty,
koskee myös heidän asiamiestään tai edustajaansa.”

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YVOLI ry:n säännöt, 12§: ”Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun
johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun
vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia
sitä johtokunnalta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia,
jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä,
kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.”
YVOLI ry:n säännöt, 10§: ”Johtokunta kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään
7 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille
lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai seuran varsinaisen
kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”
Kokouskutsu on julkaistu seuran kotisivuilla 5.8.2016 ja Kymppisanomat –
lehdessä 11.8.2016.

5 § Esityslistan hyväksyminen

6 § Päivitettyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä kausimaksujen hyväksyminen.
Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 5/2016 perustaa seuralle kaksi jaostoa;
voimistelu- ja telinevoimistelujaostot (YVOLI ry:n säännöt 14§, johtokunnan
tehtävät: ”nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät”).
Johtokunta pyysi jaostoja kesäkuun aikana järjestäytymään ja laatimaan
kausisuunnitelmat kevätkokouksessa hyväksyttyihin toiminta- ja
taloussuunnitelmiin perustuen.
Kevätkokouksessa hyväksyttyihin suunnitelmiin verrattuna jaostojen laatimat
suunnitelmat muuttuivat niin, että johtokunta katsoi tarpeelliseksi hyväksyttää
uudet suunnitelmat seuran kokouksella. Samalla seuraa tiedotetaan jaostojen
kokoonpanosta ja toiminnasta.
Jaostojen puheenjohtajat esittelevät jaostojen kokoonpanot ja tulevan kauden
toiminta- ja taloussuunnitelmat muuttuneine kausimaksuineen
(valmennusmaksu).

Vahvistetaan uudistetut toiminta ja taloussuunnitelmat sekä kausimaksut
(liitteet).

7 § Johtokunnan jäsenten valinta
Rahastonhoitaja Maarit Rauhala erosi tehtävästään 17.4.2016 johtokunnalle
osoitetulla ilmoituksella. Kesän aikana taloudenhoitovastuuta on siirretty sekä
jaostojen rahastonhoitajille että kirjanpitäjä Jaana Rytköselle.
Johtokunta esittää, että seuran rahastonhoitajan tehtävä siirretään
kokonaisuudessaan Jaana Rytköselle. Jaostojen rahastonhoitajat hoitavat
jatkossakin jaostojen oman rahaliikenteen, johtokunnan ja seuran
rahastonhoitajan kanssa sovituin tehtäväjaoin.
Valitaan seuran rahastonhoitajaksi Jaana Rytkönen.

Seuran sihteeri, Jani Isokääntä, eroaa tehtävästään syyskuun 2016 alusta alkaen,
henkilökohtaisiin syihin vedoten. Valitaan hänen tilalleen johtokuntaan uusi
jäsen. Johtokunta nimeää uuden sihteerin seuraavassa kokouksessaan.

Valitaan johtokuntaan jäsen Jani Isokäännän tilalle.

8 § YVOLI ry:n sääntöjen uudistaminen
-

-

-

-

-

-

Seuran vuosikokouksessa keväällä keskusteltiin seuran sääntöjen
muuttamisesta. Johtokunta tuolloin esitti, että seuran vuosikokouksia
järjestettäisiin jatkossa kaksi; syys- ja kevätkokous.
Seuran kokousten lukumäärään muuttaminen edellyttää sääntöjenkin
muuttamista ja samalla rupeamalla nyt päivitettäisiin säännöt vastaamaan
tämän hetkistä organisaatiorakennetta (jaostot) sekä muutettaisiin seuran
tilikausi vastaamaan toimintakautta (toiminta- ja tilikausi alkaisi elokuusta ja
päättyisi seuraavan vuoden heinäkuun loppuun mennessä).
Uudistettuihin sääntöihin kirjattaisiin jaostojen toiminta esim. Valon,
Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n, antaman malliohjeen
mukaisesti: ”Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten,
että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.”
Sääntöihin kirjattaisiin seuran kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat,
joihin vaikuttaa mm. valittu tilikausi.
Seuran tilikaudeksi merkattaisiin; elokuusta seuraavan vuoden heinäkuun
loppuun saakka (tilikauden muutos tulee ilmoittaa yhdistysrekisteriin,
verohallintoon sekä patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin säätiörekisteriin
ja kaupparekisteriin).
Valo ry:n suositus taloushallinnon keskittämisestä kirjattaisiin sääntöihin
seuraavasti: ”Yhdistyksen ja sen jaostojen taloushallinnosta päättää
johtokunta. Jaoston ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistysten
nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja; näiden varojen käytöstä
päättää johtokunta.”
Mahdolliset muut tarpeelliset sääntömuutokset.

Esitetään, että seuran kokous valtuuttaa johtokunnan TAI valitsee jäsenistään
työryhmän valmistelemaan seuran sääntöuudistuksen niin, että
vuosikokouksessa 2017 esitellään ja hyväksytään seuralle uudet säännöt.

9 § YVOLI täyttää ensi vuonna 70 –vuotta.
Nimetään työryhmä valmistelemaan seuran yhteisiä 70 –vuotisjuhlia.

10 § Muut asiat

11 § Kokouksen päättäminen

