SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen Tanskandoggi ry:n Sääntömääräiseen syyskokoukseen
su 20.11.2022 klo 14.00 (valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.30)

Näätätie 21, 00800 Helsinki. Ajo-ohjeita voi kysyä Kaisalta puh. 050 - 382 2749, rahastonhoitaja.std@gmail.com
Kokouspaikan ympäristössä vähän parkkipaikkoja, käytäthän julkisia kulkuneuvoja.

Käsiteltävät asiat:
Sääntömääräiset asiat
Syyskokoukselle tehdyt esitykset

Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokouskutsun liitteet:
Kokouskutsun esityslista, valtakirja.
Syyskokouksen esityslista
1.
Kokouksen avaus.
2.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3.
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan sekä vähintään kahden ääntenlaskijan
valitseminen.
4.
Esityslistan hyväksyminen.
5.
Seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen.
6.
Yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen ja toimikuntien jäsenille maksettavien korvausten määrääminen.
7.
Hallituksen seuraavan toimintavuoden (v. 2023) toimintasuunnitelman ja talousarvion esittelyt.
8.
Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen (v. 2023)
9.
Valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Johtokunnan puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa 2022, vuosille 2023 - 2025.
10.
Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle, vuoden 2023 alusta lukien.
11.
Vähintään yhden toiminnantarkastajan ja yhden varamiehen valitseminen.
12.
Muut hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
12.1. Hallituksen esitys EuDDC kokousedustajien valintamenettelystä:
Edustajat valitaan syyskokouksessa kohdassa 12. EuDDC kokouksiin valitaan 2 edustajaa, joista toisen tulisi olla ulkomuototuomari. Valittujen henkilöiden tulee olla yhdistyksen ja Suomen Kennelliiton henkilöjäseniä. Edustajien toimikaudeksi
esitetään joko kaksi tai kolme vuotta.
13.
Jäsenten syyskuun 15. päivään mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät aloitteet.
Ei esityksiä.
14.
Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat, joista voidaan keskustella mutta ei tehdä päätöksiä.
15.
Kokouksen päättäminen.

Valtuutan
edustamaan itseäni ja käyttämään äänioikeuttani yhdistyksen
sääntömääräisessä syyskokouksessa 20.11.2022 klo 14.00
Yhdistyksen sääntöjen kohta 8 §
Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella, perhe- ja kunniajäsenellä äänioikeus.
Alle 15-vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole maksanut
erääntynyttä jäsenmaksuaan viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.
Jäsenen äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa voi toinen varsinainen, perhe- tai kunniajäsen käyttää siten,
että hän oman äänensä lisäksi voi äänestää valtakirjalla enintään kahden jäsenen äänellä.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

