Suomen Coton de Tuléar ry

PÖYTÄKIRJA

Kevätvuosikokous 2021

2.4.2021

Aika:

2.4.2021 klo 12

Paikka:

Verkkokokous. Kokouksen hallinnointi: Kiinteistömestari, Kauppakatu 6, 40100 Jyväskylä

Läsnä:

Etäyhteydellä 12+1 valtakirja ja paikalla 3.
Timo Molari, Päivi Molari, Charlotta Karlsson, Suvi Koistinen, Raija Lassila + valtakijra, Ronja
Rantala (saapui paikalle 12:13), Miia Arffman-Koistinen, Minna Kiuru, Leena Reponen, Eila
Reponen, Henna Hurula, Cecilia Kordelin-Hurula, Meeri Sevilä-Niang, Riku Tenhunen, Anne
Tenhunen, Tarja Flinkman

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Flinkman toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi ja julisti kokouksen
avatuksi kello 12:05.

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Kokouksessa oli läsnä 16 jäsentä ja yksi valtakirja.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Tarja Flinkman esitti kokouksen puheenjohtajaksi Riku Tenhusta ja sihteeriksi Meeri Sevilä-Niangia. Esitys
hyväksyttiin yksimielisesti. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Henna Hurula ja Leena Reponen.
Mahdollinen äänestys toteutetaan sähköisesti ja kokouksen puheenjohtaja esittelee äänestystuloksen kokouksen osallistujille äänestyksen päätyttyä. Kokous hyväksyi yksimielisesti esityksen ääntenlaskijoista.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen ajankohta on ilmoitettu jäsenistölle Cotonit-jäsenlehdessä 1/2021 ja yhdistyksen verkkosivuilla.
Määräaikaan 24.3.2021 mennessä 15 jäsentä ilmoitti liittyvänsä kokoukseen etäyhteydellä. Kokousaikana
paikalla oli etäyhteydellä 12+1 valtakirja ja paikalla 3.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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6. Esitetään hallituksen ja jalostustoimikunnan vuosikertomukset, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunto
Esitettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan vuosikertomukset, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
Keskustelua ei syntynyt.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Käsitellään hallituksen esittämät- ja jäsenistön muut esille tuomat asiat
Määräaikaan mennessä ei jäsenistö tuonut kokouksen käsiteltäväksi asioita.
Riku Tenhunen esitteli yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen 2020, kevätkokouksen 2021
hyväksyttäväksi siirretyn talousarvion vuodelle 2021.
Täsmennyksenä esitettyyn kysymykseen talousarviosta kerrottiin, että ammattikirjallisuus sisältää jäsenlehdet. Täsmennyksenä esitettyyn kysymykseen kokouskuluista, kerrottiin, että ne pitävät sisällään sekä hallituksen kokoukset että vuosikokoukset.
Päätettiin hyväksyä esitetty talousarvio vuodelle 2021.

Riku Tenhunen esitteli 29.3.2021 hyväksytyn Suomen Coton de Tulear ry:n säännöt. Samalla hän ilmoitti,
että vuoden 2021 syyskokous toteutetaan ylimääräisenä kokouksena. Tieto sääntöjen hyväksymisestä Patentti – ja Rekisterihallituksessa (29.3.2021 kello 14:43) tuli niin myöhäisessä vaiheessa, ettei kevätkokouksen siirtäminen ollut enää tarkoituksenmukaista.

9. Kokouksen päättäminen
Riku Tenhunen kiitti osallistujia joustavasta kokouksesta, toivotti osallistujille rauhaisaa Pääsiäisenaikaa ja
päätti kokouksen kello 12:26

Kokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti, merkintä sähköisestä allekirjoituksesta on seuraavalla
sivulla.

Kokouksen puheenjohtaja Riku Tenhunen
Kokouksen sihteeri Meeri Sevilä-Niang.
Vakuutamme pöytäkirjan vastaava kokouksen tapahtumia.
Pöytäkirjantarkastaja Leena Reponen
Pöytäkirjantarkastaja Henna Hurula

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/e8d12ae2-a2ed-4a1f-b496-4e61794218b8

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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