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VEININ OMAKOTIYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Kutsu:

Veinin Omakotiyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan täten sääntömääräiseen
vuosikokoukseen, mikä pidetään etäkokouksena koronatilanteen vuoksi.
Tiistai 23.3.2021 klo 19:00 alkaen
Microsoft Teams Meeting etäkokous kotoa käsin, ohje tulee sähköpostiisi/kotiisi *)
Sääntöjen 10 §:n mukaiset vuosikokousasiat

Aika:
Paikka:
Asiat:
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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
valitaan kokouksen puheenjohtaja
valitaan kokouksen sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
valitaan kaksi äänten laskijaa
Kokouksen työjärjestyksen (esityslista) ja kohtaan muut asiat otettavien asioiden
kirjaaminen
Osanottajien toteaminen (ennakkoon ilmoittautuneiden nimilistan checkaus)
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Toimintakertomus vuodelta 2020
Vuoden 2020 tilikertomus
tuloslaskelma, tase ja eri tilien erittely
Vuoden 2020 toiminnantarkastuskertomus
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Määrätään mahdolliset toimihenkilöiden palkat ja palkkiot vuodelle 2021
Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2021
Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosille
2021 ja 2022
Valitaan tilin/toiminnantarkastaja tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja hallintoa
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Päätetään vuoden 2021 jäsenmaksujen suuruudesta
Hyväksytään talousarvio ajalle 1.1. – 31.12.2021
Päätetään siitä, että kuka edustaa tai siitä, että yhdistyksen hallitus saa nimetä
edustajan Espoon kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n kokouksiin ja/tai
myös ehdolle liiton hallitukseen
Päätetään siitä, asettaako yhdistys edustajansa Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n
hallitukseen
Päätetään kokouskutsujen ja tiedotteiden toimitustavasta
Muut kokouksen työjärjestykseen mahdollisesti otetut asiat
Kokouksen päättäminen

*)
Covid-19 koronatilanteen vuoksi on väliaikaista lakia jatkettu 30.6.2021 saakka, mihin mennessä pidettävät
vuosikokoukset voidaan järjestää etäkokouksina, vaikka yhdistyksen säännöissä etäkokousmahdollisuutta ei
mainita. Väliaikaisen lain voimassa ollessa varsinainen vuosikokous on pidettävä yhdistyksen säännöissä
mainittuna aikana siis Veinin Omakotiyhdistys ry:n säännöissä viimeistään maaliskuun aikana.
Poikkeuslain soveltaminen edellyttää, että vuosikokouksen etäkokoukseen ilmoittaudutaan aikaisintaan 2 viikkoa
ennen ja viimeistään viikkoa ennen kokouksen pitoaikaa. Sen vuoksi ilmoittaudu yhdistyksen sihteerille Teuvo
Tikkaselle joko puhelimella numeroon 0505592209 tai sähköpostilla sähköpostiin teuvo.tikkanen@elisanet.fi
16.03.2021 mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostillisille viesti, missä on vuosikokouspäivänä tietokoneelle määrätty selain
linkki Join on your computer Click here to join the meeting etäkokoukseen liittymiseksi, sisään kirjoittautumisaika
ja puhelimitse ilmoittautuneille vastaava ohje paperimonisteena, missä on opastettu liittyminen kokoukseen
Or call in (audio only) soittamalla puhelinnumeroon +358 9 85626439 ja antamalla ohjeessa mainittu
etäkokouksen tunnusluku 624969567# (ja perään ”risuaita”).
Tervetuloa osallistumaan ja valvomaan etujamme!

