VARSY ry:n JÄSENSEUROILLE KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Varsinais-Suomen Yleisurheilu VARSY ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa (os. Blomberginaukio 4, 3.krs),
torstaina 22.11.2018 klo 19.
Esillä sääntöjen määräämät asiat, asialista ohessa.
Ohessa myös valtakirja, jossa tulee olla nimettynä äänioikeuden käyttäjä.
Valtakirjojen tarkastus kokouspaikalla klo 18.30 lähtien.
Ennen vuosikokousta klo 17.30 järjestetään samassa paikassa yleisurheilukauden piirin
parhaiden palkitsemistilaisuus.
Seurojen vuosikokousedustajat ovat tervetulleita mukaan palkitsemistilaisuuteen.
Palkittaville ja vuosikokousväelle yhteinen iltapalatarjoilu n. klo 18.15 lähtien.
Tarjoilun takia pyydetään seuroja ilmoittamaan etukäteen mukanaolostaan
(henkilömäärä/seura) sähköpostitse osoitteeseen varsy.toimisto@gmail.com
sunnuntai-iltaan 18.11. mennessä

TERVETULOA!
Turussa, marraskuun 5. päivänä 2018

VARSINAIS-SUOMEN YLEISURHEILU
VARSY ry.
Hallitus

VARSINAIS-SUOMEN YLEISURHEILU VARSY RY:N VUOSIKOKOUS
22.11.2018 klo 19.00 Veritas Stadion, Ole’ ravintola, Turku.
Kokouksen asialista
1. Kokouksen avaus, pj. Jukka Salmela
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1.
valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2.2.
valitaan kokoukselle sihteeri
2.3.
valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2.4.
valitaan kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään
6.1. toimintakertomus 1.10.2017-30.9.2018
6.2. tilinpäätös 1.10.2017-30.9.2018
6.3. tilintarkastajan lausunto
7. Päätetään
7.1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
7.2. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Esitetään ja hyväksytään
8.1. toimintasuunnitelma 1.10.2018-30.9.2019
8.2. liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle
8.3. taloussuunnitelma 1.10.2018-30.9.2019
9. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä
10. Valitaan jäsenet hallitukseen tehtäväkuvien mukaan vuosille 2019-20
VARSY:n hallituksen erovuoroiset jäsenet toimenkuvineen
Jukka Salmela (PaimU) puheenjohtaja, Pekka Kuusisto (LaitJy) kilpailuvaliokunnan pj.
Mika Vakkuri LiedPa (koulutus-ja valmennus), Mika Naula (TuUL) nuorisovaliokunnan pj.

11. Valitaan tilintarkastaja
12. Suoritetaan piirin jäsenäänestys, jossa valitaan piirin edustajat SUL:n
liittovaltuustoon vuosille 2019-20 ja heille kolme varajäsentä.
SUL:n liittovaltuustossa 2017-18 ovat toimineet Anne Fröberg (TurWe yu), Pekka Kuusisto
(LaitJy) ja Jukka Moisio (TuUL), varajäsenet järjestyksessä Jukka Salmela (PaimU) ja Kari
Suominen (RaisKu).

13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

VALTAKIRJA

Valtuutamme seuramme
______________________________________________ valitseman edustajan
(seuran nimi)
______________________________________________
(edustajan nimi)
osallistumaan Varsinais-Suomen Yleisurheilu VARSY ry:n marraskuun 22. päivänä 2018
järjestämään sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja käyttämään puolestamme puhe- ja
äänioikeutta.

____________________________________
paikka ja päiväys

Seuran nimenkirjoittaja(t)

_____________________________

_____________________________

