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1 § Kokouksen avaus
- kokouksen avaa seuran puheenjohtaja ja kertoo toimintakäsikirjasta mistä
kokousasiat seurataan
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 varsinaiset jäsenet. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja
jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
- Kunnia- ja kannattajajäsenellä on puhe mutta ei äänioikeutta
4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous on laillinen, kun johtokunta on kutsunut kokouksen koolle 7 päivää ennen kokousta
ilmoittamalla siitä seuran internet sivuilla, sähköpostilla tai paikallislehdessä. Kokouskutsu
on yvoli.fi sivuilla pääuutisena ja Kymppisanomat lehdessä muistilistalla.
5 § Esityslistan hyväksyminen
6 § Esitellään vuoden 2016 toimintakertomukset, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
- Pääseura ja jaostot kertovat omansa vuorollaan siinä järjestyksessä kuin
toimintakäsikirjaan ne on kirjattu
7 § Vahvistetaan tilinpäätös
8 § Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
9 § Jäsen- ja ryhmämaksut kaudelle 2017 – 2018
- Seuran johtokunta esittää tulevat liittymismaksut ja mitä ne kattaa
- Jaostot esittävät jäsen- ja ryhmämaksunsa ja mitä ne kattaa
10 § Vahvistetaan toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2017
- Seuran johtokunta esittää toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa 2017
- Jaostot esittävät toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa 2017
11 § Uusien sääntöjen esittäminen ja hyväksyminen

-

Esityslistan liitteenä on uudet säännöt ja nykyiset säännöt rinnakkain asioitten seuraamisen
helpottamiseksi
Seuran johtokunta esittää myös organisaatio- ja toimintaohjeet ja talousohjesäännöt seuran
vastuiden selventämiseksi.

12 § Puheenjohtajan valinta vuodelle 2017
- Seuran puheenjohtaja Hannele Salmela jättäytyy tehtävästään.
- Uuden puheenjohtajan valinta
13 § Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
- Seuran johtokunta valitsee eronneitten sihteerin ja taloudenhoitajan tilalle uudet
- Seuran johtokunta esittää, että seuralle olisi löydyttävä nettivastaava, joka vastaa seuran
sivujen asianmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta. Toimisi myös tukihenkilönä ohjaajille ja
toimihenkilöille. Seura kouluttaisi häntä pysymään ajan tasalla. Ei tarvitsisi olla johtokunnan
jäsen, mutta seuran jäsen kylläkin. Kulut menisivät atk-kuluihin. Jaostot jatkossa
maksaisivat ryhmäkohtaisesti nettisivujen ylläpidosta.
Erovuorossa Anu Huumo, Sanna Lappinen ja Otto Lindqvist
14 § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
15 § Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
- Svoli ja Kepli
- Mahdollinen muu järjestö tai yhteisö
16 § Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
17 § Muut asiat
- 70- vuotis juhlien budjetti ja tilanne
- Seuran johtokunta esittää perutettavaksi jäsenistä työryhmän seuran tilien ja toiminnan
tarkastajaksi säännöllisin väliajoin avoimuuden lisäämiseksi. Jäsenet olisivat
riippumattomia eli eivät kuuluisi jaostojen johtokuntaan tai seuran johtokuntaan mutta
suositeltaisiin että molempien jaostojen jäsenistä nämä henkilöt löytyisivät.
18 § Kokouksen päättäminen

