
ESITYSLISTA  

JAPANESE CHIN FINLAND RY:n VUOSIKOKOUS  

Aika: 24.3.2018 klo 15.00  

Paikka: Liipolan seurakuntakeskus, Ostoskatu 7, 15500 LAHTI 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokousvirkailijoiden valitseminen 

(Puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa) 

3. Kokousedustajien äänivaltaisuuden toteaminen 

4. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

6. Edellisen vuosikokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Riihimäki 18.3.2017) 

7. Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus 

8. Esitetään vuoden 2017 tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja 

vastuuvelvollisille 

10. Jäsenen aloite (Sanni Pohjalainen) Valitus hallitustyöskentelystä (Sanni Pohjalainen) (Liite 1) 

- Hallitustyöskentely (ei toimitettu sisältöä) 

- Hallituksen tehtävät (ei toimitettu sisältöä) 

- Hallituksen toimintaohje: Esitän että hallitukselle laaditaan toimintaohje. (ei toimitettu sisältöä)  

11. Vastaesitys Sanni Pohjalaisen aloitteelle / valitukselle (liite 2) 

- Tarkempi vastine valituksen tehneen hallituksen jäsenen valitukseen hallitustyöskentelystä annetaan 

kirjallisena vuosikokouksessa. Tämän asian käsittely maksullisessa lehdessä ei ole tämän enempää 

jäsenistön edun mukaista. 

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (puheenjohtajana toiminut Petri Kangassalo) 

13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle  

(erovuorossa Teija Kyllönen, Miia Majaniemi, Ulla Buchmann)   

14. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet (toiminnantarkastajina ovat toimineet Aulikki ja Risto 

Maaninka, varatoiminnantarkastajina Helena Rissanen ja Miia Musikka) 

15. Päätetään vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudesta  

(jäsenmaksut 2018: vuosijäsen 30,00 €, perhejäsen 10,00 € ja liittymismaksu 5,00 € 

16. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2018 

17. Päätetään kulukorvauksista 

(vuonna 2017 halvimman julkisen ajoneuvon mukaan tai 25 snt/km oman auton käytöstä) 

18. Päätetään kulukorvausten suorittamisesta puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle  

(vuonna 2017 50 euroa sihteeri, 30 euroa rahastonhoitaja, 20 euroa puheenjohtaja) 

19. Yhdistyksen edustajien valinta Helsingin seudun kennelpiirin ja Suomen Kääpiökoirayhdistyksen 

yleiskokouksiin  

20. Muut hallituksen esittämät asiat 

(Vuoden 2019 vuosikokouksen pitopaikkakunnasta päättäminen) 

21. Vuoden Japanese Chin, Vastakkaisen sukupuolen paras Japanese Chin, Vuoden Pentu, Vuoden Veteraani, 

Vuoden Kasvattaja ja Vuoden Jalostuskoira 2017- kisojen tulosten julkistaminen ja palkintojen jako 

22. Muut esille tulevat asiat 

23. Kokouksen päättäminen 

 

Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei joku vaadi  

äänestystä suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa ja 

suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa. 

 


