KOKOUSKUTSU

Estrelanvuoristokoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään LA 26.3.2022.
Paikka: Nuorisokeskus Marttinen. Osoite: Herrasentie 16, 34800 VIRRAT
Aika: Klo 13.00 (Valtakirjojen tarkistus klo 12.15 – 12.45)

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ vuosikokoukselle määräämät asiat.

Hallitus on päättänyt ottaa käyttöön väliaikaisen poikkeuslain 375/2021 5§ nojalla ennakkoilmoittautumisen kokoukseen sekä
paikalla oleva asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. *

Kokoukseen sekä ruokailuun tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään TI 22.3.2022 mennessä joko sähköpostitse
hallitus@estrelanvuoristokoira.fi tai sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta klikkaamalla TÄSTÄ. Määräpäivän jälkeen tulleita
ilmoittautumisia, ei oteta enää vastaan.

Ruokailu:
Lounas on tarjolla klo 11.30 alkaen. (sis. lämmin ruoka, ruokajuomat, leivät sekä jälkiruoan)
Hinta: 7€ (Maksu suoritetaan paikan päällä)
Ilmoitathan ruokailijoiden määrän sekä mahdolliset allergiat, mikäli ilmoittaudut sähköpostitse.
Ruokailuun ilmoittautuminen on sitova!

Saat paluuviestinä kuittauksen kokoukseen ilmoittautumisesta!

TERVETULOA KOKOUKSEEN!

*5§
Yhdistyslaki
Yhdistyslain 20 §:n 1 momentista poiketen yhdistyksen kokous, joka yhdistyksen sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2021
loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2021 loppuun mennessä. Sama määräaika koskee yhdistyslain 20 §:n 2
momentissa tarkoitettua yhdistyksen kokousta.
Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja yhdistyksen säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai
useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen
valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman
asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai
valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä.
Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja
vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.
Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on
ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin
kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

