Suomen Senioriliike ry

Kutsu
Suomen Senioriliike ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 12. Päivänä marraskuuta klo 16.00 Kampin Palvelukeskuksessa
Salomonkatu 21 B, Helsinki

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan vahvistaminen
6. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma.
Hallituksen esitys on lähetetty kokouskutsun mukana.
7. Vuoden 2015 jäsenmaksut
- Varsinaiset henkilöjäsenet
- Varsinaiset yhdistysjäsenet
- Kannattavat jäsenet
Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidettäisiin ennallaan: varsinaiselta jäseneltä 15 euroa,
yhdistysjäseneltä 100 euroa ja kannattavalta jäseneltä 500 euroa.
Lisäksi hallitus esittää, että jäsenmaksuja perittäessä jäsenille tiedotetaan, että heidän on
mahdollista maksaa jäsenmaksun lisäksi halutessaan myös kannatusmaksuna 5 euroa tai
haluamansa summan.
8. Vuoden 2013 tulo- ja menoarvio
Hallituksen esitys on lähetetty kokouskutsun mukana.
9. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja
sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukselle
voidaan valita enintään kolme varajäsentä.
Nykyisessä hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä ja kaksi varajäsentä.
10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
Puheenjohtajan valinta
Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle
Hallituksen varajäsenten valinta
Kuluvana vuonna hallituksessa ovat toimineet Eeva Kainulainen (puheenjohtaja), Jarmo
Salminen (1.varapuheenjohtaja), Jaana Utti (2.varapuheenjohtaja), Sakari Eränen, Esa
Fagerlund, Leif Jansson, Anna Pylkkänen, Heikki Ranki, Kaija-Leena Sinkko ja Hanna Vesala.
Varajäseninä ovat toimineet Asta Kaitila ja Ulla Särkikangas.
Varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Eeva Kainulainen, Jarmo Salminen ja Leif Jansson.
Eroa ovat pyytäneet kesken toimikauden varsinaisista jäsenistä Anna Pylkkänen ja
varajäsenistä Ulla Särkikangas.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja esittelee kokouksessa ehdotuksen puheenjohtajaksi,
jäseniksi ja varajäseniksi.
11. Tilintarkastajien palkkiot
12. Toiminnantarkastajien valinta
Sääntöjen 12 §:n mukaan syyskokouksessa valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Kuluvan vuoden toiminnan
tarkastajat ovat Kaj Kiljander (KHT,JHTT), ja Aarne Koivikko (KHT), varamiehenään Elina
Korpimaa (KHT). He ovat kaikki valmiit jatkamaan samoissa tehtävissä.
12. Ilmoitusasiat
Kevätkokous on suunniteltu pidettäväksi ke 22.4.2015 klo 16.00
13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen
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