
 
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry  ESITYSLISTA 
Peiponpesä 4, 99600 Sodankylä  22.09.2015 
        
SYYSVUOSIKOKOUS 
Aika Lauantaina 21.11.2015 alkaen klo 11.00 - 
Paikka Rovaniemi, Hotelli Aakenus, Koskikatu 47 
 
Esityslista 

 
 1. Kokouksen avaus 
 
 2. Valitaan kokoukselle yksi tai useampia puheenjohtajia ja sihteereitä, kaksi (2) pöytäkirjan   
      tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.    
 
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4.  Tarkastetaan edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut paikallaolijat 
     Päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin kokousedustajille 
 
5.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
6.  Päätetään toiminnantarkastajille, hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille             
     maksettavista korvauksista ja palkkioista 
 
7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet 
 
8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja  
 
9.  Valitaan hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä  
 
10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
 
11. Valitaan piirin edustajat keskusjärjestön kokouksiin 
 
12. Päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista 
       
      Keskustellaan kokouksen osallistujien esittämistä muista asioista 
       
 
Rovaniemi 22.09.2015  Hallitus 



 
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry   
Peiponpesä 4, 99600 Sodankylä   KOKOUSKUTSU 
     
    22.09.2015 
SYYSVUOSIKOKOUS 
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry pitää sääntömääräisen syysvuosikokouksen 21. marraskuuta 2015 
 alkaen klo 11.00 Rovaniemellä, Hotelli Aakenus, Koskikatu 47. 
Valtakirjojen tarkastus klo 10-10.50. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:n määräämät syyskokous asiat. 
 
   12 § 
Ilmoitus piirin kokouksesta on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 30 
vuorokautta ennen kokouksen pitämistä. 
Asia, jonka piirin varsinainen jäsen haluaa käsiteltäväksi kokouksessa on esitettävä hallitukselle 30 vuorokautta ennen 
kokousta. 
Kokouskutsu esityslistoineen ja tarpeellisine liitteineen on postitettava jäsenille 14 vuorokautta ennen kokousta. 
   13 § 
Piirin päätösvaltaa kokouksissa käyttävät piirin varsinaisten jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Jäsen voi 
lähettää kokoukseen yhden edustajan jäsenyhdistyksen kutakin alkavaa 25 henkilöjäsentä kohti, joiden osalta on 
edellisen vuoden loppuun mennessä maksettu jäsenmaksu piirille. Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni. 
Jäsenyhdistys voi myös valita vähemmän edustajia käyttämään koko äänioikeutta. 
Kannatusjäsen voi lähettää kokoukseen yhden edustajan, jolla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
Kunniajäsenillä ja -puheenjohtajilla on oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta. 
Ilmoitus kokoukseen osallistumisesta tulee tehdä 13.11 mennessä sihteerille, merja.kekki@kolumbus.fi, 
sihteerilvk@gmail.com tai 040-7230069. 

________________________leikkaa irti________________________________________________ 
  VALTAKIRJA 
 
 
________________________________________ valtuuttaa seuraavan / seuraavat henkilön/t 
  (seura) 

 
  
 (valtuutettu / valtuutetut ) 
 

käyttämään seuramme ___________ äänioikeutta Lapin Vapaa-ajankalastajien syyskokouksessa  
 
21.11.2015 Hotelli Aakenus, Rovaniemi . 
 
Seuran jäsenmäärä 31.12.2014 _______________jäsentä. 
 
_________________________ _____._____.2015 
 
_______________________________________    ____________________________________________ 
seuran puheenjohtaja               seuran sihteeri tai muu nimenkirjoittaja seurassa 
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