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ILVESVEIKOT R.Y.
LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
Aika:

keskiviikkona 12.2.2014 kello 18.00

Paikka:

Töölön kolo, Mechelininkatu 49, Helsinki

1

Kokouksen avaus

2

Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on sääntöjen mukaan asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai
lähetettävä kirjeellisesti jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

4

Kokouksen työjärjestys
Hyväksytään esityslista sekä kokouksen menettelytavat.

5

Ilmoitusasiat

6

Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2013
Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2013 toimintakertomukseksi.

7

Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2013
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

KOKOUSTAUKO
8

Lippukunnanjohtajan valinta vuosiksi 2014–2015

9

Lippukunnanjohtajan apulaisen valinta vuodelle 2014

10 Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen
Hallitukseen kuuluu lippukunnanjohtajan ja lippukunnanjohtajan apulaisen lisäksi 2 - 5 jäsentä.
11 Hallituksen valinta vuodelle 2014
Valitaan edellisessä kohdassa päätetty määrä jäseniä hallitukseen.
12 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2014
Valitaan lippukunnalle kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varahenkilöä tilikaudelle 2014.
13 Vuoden 2014 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Käsitellään esitys vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi.
14 Jäsenmaksun määrääminen
Hyväksytään jäsenmaksun suuruudeksi vuonna 2015 A- ja B-jäsenten osalta 15 €, joka kerätään
yhdessä piirin ja keskusjärjestön maksujen kanssa syksyllä 2014.
Uusilta jäseniltä peritään edelleen liittymisjäsenmaksu, suuruudeltaan 15 €.
15 Vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen
16 Muut esille tulevat asiat
17 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
jakelu: Ilvesveikkojen Töölön ja Pasilan kolot sekä lippukunnan kotisivut
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LIPPUKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN MENETTELYTAVAT
• Puheenvuorot pyydetään kättä ylös nostamalla ja ne myönnetään pyytämisjärjestyksessä
• Puheenvuorot esitetään paikalta. Halutessaan puheenvuoron käyttäjä voi kuitenkin esittää
puheenvuoronsa kokouksen edessä
• Kutakin asiaa käsiteltäessä käydään ensin yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen
keskustelu. Yksityiskohtaisen keskustelun aikana tehdään muutos- ja lisäys ehdotukset
• Asiakysymyksiin liittyvät muutokset tehdään suullisen tai kirjallisen ehdotuksen pohjalta.
• Kielioppiin, ulkoasuun, oikeinkirjoitukseen tai muihin muotoseikkoihin liittyvät muutos- ja
lisäysehdotukset annetaan kirjallisina puheenjohtajalle ennen kokouksen päättämistä.
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat oikeutettuja hyväksymään asianmukaisina pitämänsä muutokset
ja hylkäämään muut.
• Äänestykseen tulevat vain kannatetut asiaehdotukset
• Henkilövaaleissa käsitellään kaikki esitykset ilman ehdotuksen kannattamista
• Käsittelyn pohjana ovat hallituksen esitykset
• Kaikissa asioissa tulee päätökseksi se, jonka kannalle äänestyksiin osallistuvien enemmistö
asettuu. Mikäli äänestystä ei suoriteta, tulee päätökseksi hallituksen esitys.
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