SYYSKOKOUS 2018
Nuorten Palvelu ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika: lauantaina 24.11.2018 klo 17.30 alkaen
Paikka: Koskenhovin Lomatalot, kokoustila (Selkäniementie 300, 42440 Koskenpää)

ESITYSLISTA

1) Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Petri Karhu avaa kokouksen.
2) Kokousvirkailijoiden valinta
a. puheenjohtajan valinta
b. sihteerin valinta
c. pöytäkirjantarkastajien valinta
d. ääntenlaskijoiden valinta
3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan henkilöjäsenten lukumäärä, äänivaltaisten jäsenjärjestöjen edustajien lukumäärä,
kokoukseen osallistuvien äänioikeudettomien lukumäärä. Kokous on laillinen, kun se on
hallituksen toimesta kutsuttu koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on
mainittava esille tulevat asiat. Kutsu esityslistoineen on päivätty ja postitettu 5.11.2018.
4) Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5) Hyväksytään strategia vuosille 2019–2021
Hallituksen esitys syyskokoukselle strategiaksi vuosille 2019–2021 on erillisenä liitteenä.
6) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2019
Vuonna 2018 jäsenmaksut ovat olleet
Yksityishenkilö 10,00 euroa / kalenterivuosi
Opiskelijajäsen 5,00 euroa / kalenterivuosi
Yksityishenkilö 50,00 euroa / ainaisjäsenyys
Yksityishenkilö kannatusjäsenenä 20,00 euroa / kalenterivuosi
Yritys/yhteisöjäsenmaksu 100,00 euroa / kalenterivuosi
Yhteisön kannatusjäsenmaksu 200,00 euro
7) Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
Hallituksen esitys syyskokoukselle on erillisenä liitteenä
8) Sääntömuutoksen käsittely
Hallitus esittää syyskokoukselle sääntömuutosta Nuorten Palvelu ry:n sääntöihin niin, että
järjestöön työsuhteessa oleva henkilö ei voi toimia hallituksen jäsenenä.
9) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Puheenjohtajana vuonna 2018 on
toiminut Petri Karhu.
Nuorten Palvelu ry
Tulliportinkatu 34, 70100 Kuopio
www.nuortenpalvelu.fi

10) Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on
kaksi kalenterivuotta. Vuonna 2018 erovuorossa on kaksi jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2018
näkyvät alla olevassa listassa, jossa erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet tummennettuina:
Petri Karhu, puheenjohtaja
Anne Laari, jäsen
Kaj Wahlroos, jäsen
Kaisa Virstajärvi, jäsen
Heli Rantanen, jäsen
Kirsi Purhonen, jäsen (erovuorossa)
Tomi Matson, jäsen (erovuorossa)

Pirjo Eskelinen, varajäsen
Ville Kukkurainen, varajäsen
Laila Seppälä, varajäsen
Jani-Markus Heinola, varajäsen
Anita Luhanko, varajäsen (erovuorossa)
Uki Voutilainen, varajäsen (erovuorossa)

11) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle
Vuoden 2018 tilejä on tarkastanut Sinikka Hiidenmaa, KHT (Mikkelin Laskenta Oy) ja
varatilintarkastajana on ollut Matti Hänninen, Profecto Oy. Nykyinen tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja ovat valmiit olemaan käytettävissä.
12) Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja
kulukorvauksista
13) Käsitellään jäsenjärjestöanomukset
Nuorten Palvelu ry:n jäsenyyttä on anonut
Pielaveden 4H-yhdistys
Toritie 6
72400 Pielavesi
Toiminnanjohtaja Liisa Raatikainen
14) Muut esille tulevat asiat
15) Kokouksen päättäminen
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