
 

KUTSU KERHON SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN  
 
Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2021 järjestetään  

etänä Teams sovelluksen kautta 28.2 klo16:00. Et tarvitse Teams-sovellusta, vaan voit 

liittyä kokoukseen selaimessa. 

Kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostitse viimeistään 27.2. Jokainen 

kokoukseen osallistuva jäsen ilmoittautuu kokoukseen erikseen. Linkki kokoukseen 

tulee sähköpostiin kokouspäivänä.  

 

Jos et pysty osallistumaan etänä, ota yhteyttä kerhon sihteeriin. 

 

Mahdolliset tiedustelut lvkh.sihteeri@gmail.com 

 
(Kokouksen nimellinen paikka on Vähänkyröntie 517, 66440, mutta koska koronaepidemian takia 

kokoontumisia on rajoitettu, osallistuminen tapahtuu etänä) 

  

Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry:s årsmöte 2021 hålls på distans via Teams 28.2 kl. 

16:00. Du behöver inte ladda ner applikationen, utan du kan delta via en browser. 

Anmälan på förhand via e-post senast 27.2. Varje deltagare anmäler sig till mötet 

skilt (även om de delar dator eller enhet med någon annan). Länk till mötet fås på 

mötesdagen. 

 

Om du inte kan delta på distans, ta kontakt med klubbens sekreterare. 

Frågor skickas till lvkh.sihteeri@gmail.com 

 
(Mötets officiella adress är Vähänkyröntie 517, 66440, men i och med att allmänna sammankomster 

begränsas p.g.a. Coronaepidemin så sker mötet på distans. 

 

Tervetuloa vaikuttamaan kerhon toimintaan!  
Välkomna med och påverka! 
 

 

Terveisin,  

Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry:n hallitus  
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VALTAKIRJA, toimitetaan etukäteen (viimeistään 27.02.2021) 
 

Minä _______________________________________valtuutan _______________________________________: n 

edustamaan minua Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry:n vuosikokouksessa 28.2.2021  

paikka____________________________ aika_____________________________  

allekirjoitus ________________________________________________________  

 

 

Postita tai lähteä skannattu versio Emmalle viim. 27.02.2021 jos haluat antaa valtakirjalla äänesi jollekin 

toiselle. Osoite: Emma Gammelgård, Vähänkyröntie 517, 66440 Tervajoki tai lvhk.sihteeri@gmail.com



 

ESITYSLISTA 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

2. Valitaan kokoukselle sihteeri 

3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalaisuus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 

7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

8. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

9. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille 

10. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalla toimintavuodelle (kalenterivuosi) 

11. Määritetään jäsenmaksu kuluvalle kalenterivuodelle erikseen varsinaisille jäsenille, perhejäsenille 

ja kannattajajäsenille 

12. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi 

13. Valitaan varsinaiset jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 7§ noudattaen 

Erovuorossa: Pasi Raak, Heidi Ström, Tiina Norrgård  

Hallitukseen jää kaudelle 2021: Emma Gammelgård, Johanna Rintala, Sami Hänninen 

14. Valitaan kaksi (2) varajäsentä hallitukseen yhdeksi vuodeksi sääntöjen 7§ noudattaen 

15. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö 

16. Suoritetaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä 

muiden toimihenkilöiden valinta lukuunottamatta 7§:ssä mainittuja henkilöitä 

Voimassa olevat toimikunnat ovat Juoksutoimikunta, Näyttelytoimikunta sekä Tiedotustoimikunta 

17. Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto ry:n, Vaasan Kennelpiiri ry:n ja Suomen 

Vinttikoiraliitto ry:n kokouksiin 

18. Käsitellään hallituksen kokoukseen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet 

19. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi 

ennen vuosikokousta 

20. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§ määräykset 


