SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Paikka: Etelä-Hämeen Kennelpiirin kokoustila, Parolantie 13, Hämeenlinna
Aika: 24.04.2021 klo 14.00 –

Valtakirjojen tarkastus:
Valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen avausta. Vain Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n
jäsenillä on kokouksessa puhe- ja äänioikeus.
15 § Päätöksenteko:
Yhdistyksen kokouksissa päätösvaltaa käyttävät kokouksessa läsnä olevat äänivaltaiset
jäsenet.Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Tämän lisäksi kukin kokouksessa l
läsnä olevaäänivaltainen jäsen saa edustaa valtakirjalla enintään yhtä (1) äänivaltaista jäsentä.
Sen lisäksi, mitä 3, 4, 16 ja 17 §:ssä on määrätty, yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa,
ylimääräisissä kokouksissa ja hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan, mikäli yhdistyslaissa
ei toisin määrätä, avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos
lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Henkilövaalit ratkaistaan kuitenkin suljetulla
lippuäänestyksellä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa
puheenjohtajan kannattama mielipide.
Laki 677/2020: Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen
rajoittamiseksi:
4 § Yhdistyslaki
Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja 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 säännöissä sallita suurempaa
ääniosuutta.

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä 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 säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä
tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.
Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 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.
Lain 677/2020 tuomat muutokset normaaliin kokouskäytäntöön:
-Yksi äänivaltainen jäsen saa edustaa kokouksessa valtakirjalla useampaa äänivaltaista
jäsentä.
-Yhdistyksen kokouksessa on käytössä etäosallistuminen tietoliikenneyhteyden/ teknisen
apuvälineen kautta. Tietoliikenneyhteyden/ teknisen apuvälineen kautta osallistuvien jäsenten
puhevallan käyttö voi olla rajoitettua, mikäli kokouksen selkeänä pysyminen sitä vaatii.
-Jäsenen, joka osallistuu yhdistyksen kokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden/ teknisen
apuvälineen kautta, tulee ilmoittautua hallitukselle (hallitus@holsku.fi) viimeistään
23.04.2021. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa oma nimensä sekä sähköpostiosoite,
minkä kautta osallistumisen aikoo toteuttaa. Etäkokous toteutetaan Microsoft Teamstiimisovelluksen kautta. Teams-osallistuminen onnistuu tietokoneella tai puhelimella.
Osallistumislinkki ja -ohjeet toimitetaan etänä osallistuville jäsenille ennen yhdistyksen
kokousta sähköpostitse. Mikäli etä-äänestämisessä havaitaan äänestyslomakkeen
väärinkäyttöä, voi kokous joutua mitätöimään etäosallistujien äänestystulokset.
Osallistuthan kokoukseen vain terveenä! Kokouksessa on kahvitarjoilu. Ilmoitathan, jos
sinulla on erityisruokavalio, kiitos.

TERVETULOA
Suomen Hollanninpaimenkoirat Ry hallitus

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. TODETAAN LÄSNÄOLIJAT JA ÄÄNIOIKEUTETUT SEKÄ TARKASTETAAN
VALTAKIRJAT
3. VALITAAN KOKOUKSELLE TOIMIHENKILÖT:
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
5. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
6. ESITETÄÄN VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS JA PÄÄTETÄÄN SEN
HYVÄKSYMISESTÄ, liite 1
7. ESITETÄÄN VUODEN 2019 TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ
TOIMINNANTARKASTAJAN TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS JA VAHVISTETAAN
TILINPÄÄTÖS, liite 2
8. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA
MUILLE TILIVELVOLLISILLE
9. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN KEVÄTKOKOUKSELLE TEKEMÄT ESITYKSET JA
ALOITTEET
- Hallituksen esitys hollanninpaimenkoirien jalostussuosituksista:
Hallitus ja jalostustoimikunta haluavat yhdessä esittää muutoksia uusiin Kennelliitossa
alkuvuonna hyväksyttyihin jalostussuosituksiin. Suurimpana huolena on, että aikaisemmin
hyväksytyt jalostussuositukset eivät turvaa riittävän laajaa ja monimuotoista jalostuspohjaa.
Lisäksi ne suosivat ulkomaisten tutkimattomien koirien käyttöä jalostuksessa.

10. VALITAAN HALLITUKSEN ESITTÄMIEN TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT
- Erikoisnäyttelyn 2023 puheenjohtaja
11. KÄSITELLÄÄN JÄSENTEN TEKEMÄT ESITYKSET JA ALOITTEET, JOTKA ON
JÄTETTY KIRJALLISESTI HALLITUKSELLE TAMMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ
12. KÄSITELLÄÄN KOKOUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT ASIAT OTTAEN HUOMIOON
YHDISTYSLAIN 24§:n

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

VALTAKIRJA

Valtuutan

käyttämään puhe- ja äänioikeuttani Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n sääntömääräisessä
kevätkokouksessa.
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