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Hei! 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään tänä vuonna koronaviruksen 

aiheuttamasta pandemiasta johtuen poikkeuksellisesti etäyhteyden kautta (Laki 

677/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista covid-19-epidemian leviämisen 

rajoittamiseksi). 

Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen viimeistään perjantaina 26.3.2021. Ilmoittaudu 

kokoukseen osoitteessa: https://bit.ly/3rAfqfP  

Kokous pidetään Zoom-videokokouksena. Voit osallistua Zoom-kokoukseen tietokoneella, 

puhelimella tai tabletilla, jossa on verkkoyhteys sekä mikrofoni ja kaiutin. Äänioikeuden 

varmistamiseksi vaaditaan myös valmius videoyhteyteen. Laitteesi saattaa vaatia Zoom-

sovelluksen lataamista. Suosittelemme kokeilemaan Zoomia jo etukäteen ennen kokousta.  

Kokous alkaa klo 12.00. Voit liittyä kokoukseen jo 11.30 alkaen. Suosittelemme liittymään 

kokoukseen vähintään 10 minuuttia etukäteen, jotta voit varmistaa laitteesi ja yhteytesi 

toimivuuden.  

Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään lähempänä kokousajankohtaa linkki kokoukseen. 

Jos sinulla on kysyttävää kokouksesta, voit 

olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen 

suomenshiba@gmail.com 

 

Tervetuloa!  

hallitus  

 

 
 

 

https://bit.ly/3rAfqfP
mailto:suomenshiba@gmail.com
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Kokouksen esityslista  

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2.1. Kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat. 
2.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen. 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen. 

4. Kokouksen järjestäytyminen 
4.1. Puheenjohtajan valitseminen. 
4.2. Sihteerin valitseminen. 
4.3.Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen.  
4.4. Kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen. 

5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen. 

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

7. Vuoden 2020 toimintakertomuksen vahvistaminen. 

8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen. 

9. Sääntömuutosesitys 

Esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi kutsun liitteenä. Nykyiset säännöt ovat 

luettavissa yhdistyksen sivuilla. Hallitus esittää, että säännöt astuvat voimaan heti 

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksynnän jälkeen. Jos uudet säännöt hyväksytään, 

hallitus esittää, että vuosikokouksessa valittujen toimihenkilöiden toimikausi päättyy 

vuoden 2021 loppuun. Heidät voidaan valita uudelleen yhdistyksen syyskokouksessa. 

10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2021. 

11. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle seuraavalle 3-vuotiskaudelle. 

12. Rahastonhoitajan valitseminen vuodelle 2021.  

13. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valitseminen vuodelle 2021.  

14. Jalostustoimikunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen.  

15. Jalostustoimikunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen.  
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16. Jalostustoimikunnan puheenjohtajan valitseminen vuodelle 

2021.  

17. Jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle seuraavalle 3-

vuotiskaudelle.  

18. Jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2022 (varsinaiset jäsenet ja 

perhejäsenet) 

19.  Muut esille tulevat asiat. 

20.  Kokouksen päättäminen. 


