Eteläpohjalaiset Kylät ry
Syyskokous
Esityslista 11.11.2017
Aika :
Paikka:

Lauantai 11.11.2017 klo 13
Mäenpään kylätalo, Mäenpääntie 433, Kauhava
Läsnä: oheisen liitteen mukaan
Tarjoilua klo 12:00 alkaen. Syyskokous alkaa klo 13

1§

Syyskokouksen avaus

2§

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valitaan _______________________
Syyskokouksen sihteeriksi kutsutaan ___________________________
Pöytäkirjantarkastajiksi ____________________________________
(ja tarvittaessa)
ääntenlaskijoiksi valitaan ____________________________________

3§

Kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan tämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: .

4§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen 4 §: Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on
postitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava sanomalehdessä
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yleisen kokouksen päätöksen mukaan myös
sähköinen ilmoittaminen on riittävä. Ilmoitus tästä kokouksesta on ollut
Internetissä 19.10. alkaen, sähköpostitiedote ja kirje lähetetty jäsenyhdistyksille.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
5§

Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
Hallitus on kokouksessaan käsitellyt yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2018
ja esittää sen hyväksymistä. Toimintasuunnitelma esityslistan liitteenä.
Päätös:

6§

Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
Vuoden 2017 jäsenmaksut ovat olleet: pienet kylät (alle 100 asukasta) 30 euroa, isot
kylät (yli 100 asukasta) 40 euroa. Kannattajajäsenmaksu 100 euroa, kunnat
asukasluvun ja kuntamaksun mukaan porrastaen n. 90–200 euroa.
Päätös:

7§

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Aiempi käytäntö: hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan 20 euroa hallituksen
kokoukseen osallistumisesta, tilin- ja toiminnantarkastajille laskun mukaan.
Ehdotus: Hallitus esittää kokouspalkkion korotusta 40 euroon.
Päätös:

8§

Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
Hallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2018 esityksen talousarvioksi ja
esittää yleiselle kokoukselle sen hyväksymistä. Talousarvioesitys esityslistan liitteenä.
Hallitus voi tarvittaessa muuttaa talousarviota siihen kirjatun valtionavun määrän ja
hankerahoitusten varmistuttua.
Päätös:

9§

Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
1) 03.08.04 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan: ”Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa
syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen
(10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja varajäsentä.”

Vuonna 2017 hallituksen erovuoroiset jäsenet ja heidän varajäsenensä (liite):
Esitys: valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
Päätös:
.
10 §

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan yhdistyksen
vuoden 2018 tilejä ja hallintoa
Vuoden 2017 toiminnantarkastajana on toiminut Juha Salo ja varatoiminnantarkastajana Juha Pohjonen. Yhdistyksen tilintarkastajana on HTM Jaakko Laitakari.
Esitys: valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2018.
Päätös:

11 §

Valitaan edustaja / edustajat valtakunnallisiin järjestöihin
Aikaisempien vuosien käytännön mukaan hallitus esittää, että yhdistyksen edustaja
on yhdistyksen puheenjohtaja, tarvittaessa hallitus nimeää edustajat.
Päätös:

12 §

Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta
sääntöjen 4 § määräämissä rajoissa.
Sääntöjen 4 §: ------- ”Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on
postitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava sanomalehdessä vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta.”

Hallitus esittää, että yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse, sähköpostilla ja
Internet-kotisivun ilmoituksella.
Päätös:
13 §

Muut mahdolliset asiat
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty
esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus
haluaa syyskokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Esitys:

14 §

Kokouksen päättäminen

