Sääntömääräinen syyskokous 2019
Ehdotus työjärjestyksestä
Aika:
Paikka:

21.09.2019 klo 16.30
Vähäjärven lomakoti, Hämeenlinna

1§ Kokouksen avaaminen
Anukatariina avasi kokouksen klo 16.30
2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
Anukatariina valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
3§ Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
Sihteeriksi Krisse, ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi SariKristiina ja Karita Alhonen
4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
kokouskutsu 2 vko ennen kokousta kotisivuilla sekä puuteri.org-sivustolla
5§ Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys
6§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2020
7§ Jäsenmaksu ja ja talousarvio vuodelle 2020
Päätettiin jäsenmaksuksi vuodelle 2020 25 euroa ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020
8§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kaudelle syyskokous 2019- syyskokous 2020
Valittiin Anukatariina puheenjohtajaksi kaudelle syyskokous 2019- syyskokous 2020 ja niin
muodoin myös hallitukseen kausille syyskokous 2019 - syyskokous 2021
9§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäsenien valinnassa käytetään periaatteena sääntömuutoskokouksen yhteydessä
sovittuja käytäntöjä, joiden mukaan:
a) varsinainen jäsen ja hänen läheisjäsen eivät voi olla yhtaikaa hallituksessa
b) hallitukseen kuuluu yksi (1) läheisjäsen
d) äänestyksessä annetaan yhtä monta ääntä kuin on jaettavia paikkoja
Valinta suoritetaan läsnä olevien ja puheenjohtajalle kirjallisen suostumuksen lähettäneiden
joukosta. Erovuoroisia ovat Anukatariina, Kristiina XL ja puolisojäsen Marika Heikkinen.
Hallitukseen valittiin kausille syyskokous 2019 - syyskokous 2021 Kristiina XL ja läheisjäseneksi
Tuula Sauma
10§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2020
Valittiin toiminnantarkastajiksi Jaana Namunen ja Essi Polvinen sekä varatoiminnantarkastajaksi
Riitta T
11§ Yhdistyksen edustajat SETA:n edustajakokoukseen sekä valtuuston kokoukseen
Valittiin SETA:n edustajakokoukseen Anukatariina, Tuija von Konow ja Tanja von Knorring,
valtuuston kokousedustajaksi Anukatariina ja varalle Tuija von Konow
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12§ Muut henkilövalinnat (ohjelmavastaava)
Hallitus vastaa ohjelman muovautumisesta ja nimeää vapaaehtoisia eri vastuille
13§ Sääntömuutosehdotus
Patentti- ja rekisterihallitus on kehottanut muuttamaan sääntömuutosehdotustamme. Oma
muotoilumme oli: ” Yhden hallituksen jäsenistä tulee olla yhdistyksen läheisjäsenten joukosta valittava
läheisjäsen. Hänen tehtävänsä hallituksessa on edustaa yhdistyksen läheisjäseniä. Mikäli ehdokkaaksi
ei ole saatavilla yhtäkään läheisjäsentä, valitaan läheisjäsen hallituksen muiden jäsenten joukosta.”
Patentti- ja rekisterihallituksen ehdottama korjaus olisi: ” Yhden hallituksen jäsenistä tulee olla
yhdistyksen läheisjäsenten joukosta valittava läheisjäsen. Hänen tehtävänsä hallituksessa on edustaa
yhdistyksen läheisjäseniä. Mikäli ehdokkaaksi ei ole saatavilla yhtäkään läheisjäsentä, valitaan yhdelle
hallituksen jäsenelle tehtäväksi läheisjäseniin yhteyden pitäminen.”
kokous hyväksyi Patentti- ja rekisterihallituksen ehdottaman korjauksen
14§ Kotisivujen ylläpito ja jäsenrekisteri
Kotisivut on uudistettu ja julkaistaan lähiaikoina. Sivusto on aiempaa helppokäyttöisempi ja sen
vuosikustannukset ovat aiempaa edullisemmat. Sivuston loi Tuula-Marika ja sitä tulevat
ylläpitämään hallituksen nimeämät henkilöt.
15§ Vuoden 2019 tapaamisten ajankohdista päätettiin

Lappeenrannan teatteriviikonloppu 11.-13.10.2019, esityksenä Cabaret

Turun teatteriviikonloppu 17.-19.1.2020, esityksenä Amélie

15.5.-17.5.2020, Vähäjärvi alustavasti

25.9.-27.9.2019, Vähäjärvi alustavasti
16§ Muut esille tulevat asiat
- Kokous päätti ehdottaa Minna-Maariaa SETAlle aktiivitoimijaksi:?
17§ Ilmoitusasiat
Jäsenrekisteri on siirretty SETAn järjestelmään. Se mahdollistaa mm. sähköisen jäsenkortin,
laskutuksen ja jäsenkirjeet. Jäsenille tulee sähköpostitiedote, jossa kehotetaan rekisteröitymään ja
päivittämään tiedot järjestelmässä, jos siihen on tarvetta.
18§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08

Pöytäkirjan vakuudeksi Hämeenlinnassa 21.9.20191
Anukatariina Solonen
kokouksen puheenjohtaja

Kristiina XL
kokouksen sihteeri

SariKristiina, pöytäkirjantarkastaja

Karita Alhonen, pöytäkirjantarkastaj
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