SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY

2021

KOKOUSKUTSU

Suomen Kääpiöpinserit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 17.4.2021 klo 12:00
Hotelli Salpan kokoustilassa, os. Lappeenrannantie 265, Luumäki.
Kokoukseen voi osallistua postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Kokoukseen osallistumien edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen viimeistään 12.4.2021.
Kokoukseen ei pitäisi tulla fyysisesti paikalle pandemiatilanteen vuoksi, noudatamme Aluehallintaviraston
(AVI) ohjeita.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1.
2
3.
4.
5.

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä siihen perustuva selostus taloudellisesta
asemasta
6. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Valitaan edustaja Suomen Agilityliiton vuosikokouksiin
9. Muut hallituksen esittämät asiat
9.1 Yhdistyksen sääntöihin lisättäväksi yhdistyskokouksen etäosallistumisen salliva sääntö:
"12. § Yhdistyksen hallitus voi päättää yhdistyksen kokouksen etäosallistumisesta. Etäosallistuminen voi
tapahtua ennen kokousta tai kokouksen aikana. Etäosallistuminen voidaan tehdä postitse,
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus päättää äänestystavasta ja voi
järjestää erillisiä äänestystilaisuuksia."
10. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä
11. Kokouksen päättäminen

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN on tehtävä 12.4.2021 mennessä. Kokoukseen voi
osallistua vain ennakkoon ilmoittautunut jäsen!
Ilmoita osallistumistapasi sekä nimi, osoite ja sähköpostiosoite sihteerille sähköpostitse osoitteeseen
skpin.sihteeri@gmail.com tai postitse SKPIN ry / Linda Värtö, Laihokatu 8, 53500 Lappeenranta.
Äänestys ennakkomateriaalin kautta tai kokouksen aikana Teamsissa "käden nostolla". Nimetyt
valtakirjat on toimitettava sähköisesti tai postitse 12.4.2021 mennessä (postileima).

Miten osallistut kokoukseen? Ilmoita sihteerille ylläolevan ohjeen mukaisesti 12.4.2021 mennessä.
•

Postitse, äänestysmateriaali liitteenä, palautus sähköpostilla tai kirjeessä (allekirjoita)

•

Etäyhteydellä reaaliaikaisena pidettävään kokoukseen sovelluksella Microsoft Teams

•

Paikan päällä, ei toivottavaa (koronapandemian kokoontumisrajoitukset voivat muuttua ja estää
fyysisen osallistumisen)

Etäyhteydellä osallistuttaessa lataa ohjelma ja rekisteröidy valmiiksi ennen kokouspäivää. Voit ladata
Microsoft Teams-ohjelman veloituksetta täältä:
https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

ÄÄNESTYSMATERIAALI ENNAKKOILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ LÄHETETTÄVÄKSI
(paitsi jos osallistut kokoukseen etäyhteydellä Teamsissa, voit äänestää reaaliajassa).
Vuoden 2021 jäsenmaksun maksanut jäsen voi osallistua kokoukseen myös postitse eli palauta oheinen
äänestysmateriaali sähköpostilla tai paperilla postitse. Muista päiväys ja allekirjoitus sekä
nimenselvennös.
LIITTEET YHDISTYKSEN KOTISIVUILLA: http://skpin.com/index.php/toiminta/tapahtumat

Äänestys esityslistan kohdassa 6.
(liite 1 toimintakertomus, liite 2 tilinpäätös, liite 3 toiminnantarkastajien lausunto)
Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus edellisen toimintavuoden hallitukselle
ja muille tilivelvollisille.
kyllä

ei

Äänestys esityslistan kohdassa 8.
Hallituksen ehdotus: Hallitus valitsee edustajan SAGI:n kokouksiin.
kyllä

ei

Äänestys esityslistan kohdassa 9.
Hallitus esittää Suomen Kääpiöpinserit ry:n voimassaoleviin sääntöihin lisättäväksi
yhdistyskokouksen etäosallistumisen sallivan säännön oheisen esityksen mukaisesti
(kursiivilla):

12. § Yhdistyksen hallitus voi päättää yhdistyksen kokouksen etäosallistumisesta. Etäosallistuminen voi
tapahtua ennen kokousta tai kokouksen aikana. Etäosallistuminen voidaan tehdä postitse,
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus päättää äänestystavasta ja voi
järjestää erillisiä äänestystilaisuuksia.
kyllä

______ / _____.2021

ei

____________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös

