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Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika
Paikka

Torstaina 11.3.2021k|o 14.00
Topelius-Sali, HotelliArthur, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki, kokous
toteutetaan Teams sovelluksella etänä

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheeniohtaia Hannu Niskanen
2. Kokouksen iärieståYtYminen
a) Valitaan kokouksen puheenjohtaja
b) Valitaan kokouksen sihteeri

c) Valitaan kaksi (2) pöytäkirian tarkasäiaa

d) Valitaan kaksi (2) ääntenlaskiiaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntrijen mukaan kokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta. Kutsu julkaistaan yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille
toim itettavalla kirjeellå.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 4.2.2021 jäsenkirjeessä postitse ja
sähkopostissa heille, joiden sähkÖpostiosoite on tiedossa.
Kokouksessa on läsnä henkilökohtaisesti-yhdistyksen
jäsentä ja etänä ... .., yhdistyksen jåsentä'
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Esi§s: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksija
päåtösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työiäriestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytäån jaettu esityslista kokouksen tyojärjestykseksi
.

5. Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto
vuodelta 2020
a) toimintakertomus (liite 1i
b) tilinpäätös (liite 2)
c) toiminnantarkastajien lausunto (liite 3).

: Ku ullaan toimintakertom uksen ja tilinpäätöksen esittely sekä
toiminnantarkastajien lausunto.
Es itys

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esi§s: Vahvistetaan tilinpäätös ja tase vuodelta 2020.
Merkitään toiminnantarkastajien lausunto tiedoksi. Påätetäån
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Päätetään, että tilikauden alijåämä 103,84 € siirretåän voitto- ja
tappiotilille.

7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta vuodelle 2022

Esi§s: Vuoden 2022 jäsenmaksuksi henkilöjäsenille esitetään 30 €,
tukijäsenille 100 €. Jäsenrnaksu kerätåän jäsenille lähetettävållä
pankkisiirtolomakkeella.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 202{

Esi§s: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2A21. Liite 4.
Vahvistetaan talousarvion perusteet vuodelle 2021. Liite 5
Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2A21. Liite 6.

9. Päätetåiän hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen iäsenet
erovuoroisten tilalle vuosiksi z0?l -2022
Såäntöjen mukaan hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi
3 - I jäsentä. Hallituksessa on ollut I jäsentä.
Hallituksen jåseninå vuonna 2020 ovat toimineet Kuntsi Kaarlo,
Lehtisalo Helvi, Liukko Martti, Myllylä Anna-Leena, Pelander Gunvor,
Raikaslehto Eila, Rissanen Marja ja Tarjamo Sirkka-Liisa.
Sääntojen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kaksivuotta..
Erovuorossa ovat Kuntsi, Raikaslehto, Rissanen ja Tarjamo.

Päätös: Päätetään, ettå hallitukseen valitaan 8 jåsentä.
Valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet.
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11. Valitaan kaksi {2} toiminnantarkastaiaa ia heille varahenkilöt v. 202{
Toiminnantarkastajina ovat olleet 2020 Kaisa Böök ja Vappu Hietala ja
varatoim in nantarkastaj ina Marja Nordfors ja Kirsti Hämäläinen.

{2. Valitaan edustaiat Keskusliiton kokouksiin 2421

Esi§s: Valitaan 8 varsinaista edustajaa ja neljä
varaedustajaa.

Päätös: Varsinaisiksi edustajiksi valittiin

Varaedustajiksi valittiin

{4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo... ....

