SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS ESITYSLISTA
Paikka:
Aika:

Ylivieskan uimahallin kokoustila
Tiistai 6.9.2016 klo 18.00

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 30.8.2016.

5 § Esityslistan hyväksyminen

6 § Päivitettyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen.
Edellinen seuran kokous palautti telinevoimistelujaoston sekä seuran toimintaja taloussuunnitelmat uudelleen valmisteltavaksi.
Telinevoimistelujaoston toiminta- ja taloussuunnitelman esittely.
Seuran toiminta- ja taloussuunnitelman esittely.
Vahvistetaan uudistetut toiminta ja taloussuunnitelmat (liitteet).

7 § Johtokunnan jäsenten valinta
Edellisessä seuran kokouksessa käsiteltiin kahden henkilön eroaminen
johtokunnasta. Seuran kokous siirsi asian käsittelyn tähän kokoukseen.
Johtokunta esittää, että eronneiden tilalle ei valita uusia jäseniä. Uudet jäsenet
nimetään seuran vuosikokouksessa keväällä 2017.
Johtokunnassa säilyy edelleen sääntöjen edellyttämä kokoonpano (Johtokuntaan
kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi
kerrallaan valitut neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä).
Jos jäsen eroaa ja jäljellä olevat jäsenet muodostavat vielä päätösvaltaisen
johtokunnan, voi yhdistys toimia näin seuraavaan johtokunnan
valintakokoukseen saakka.

8 § Muut asiat

9 § Kokouksen päättäminen

