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Kokouskutsu ja asialista: 

Tervetuloa, Suomen Retkimelojat ry - Finlands Långfärdspaddlare rf vuosikokous pidetään Microsoft 

Teams kokouksena sunnuntaina 14.3.2021 kello 13:30-15:30. Kokouksen jälkeen on virtuaali kunniakirjojen 

jako edeltävän kesän nauhamelojille. Lopuksi esitetään Eero Ouran video Kymennauhamelonnasta. 

Microsoft Teams yhteys linkki lähetetään sähköpostilla ennen kokousta sekä jäsenille että niille, jotka 

saavat kunniakirjan. 

Välkommen, Suomen Retkimelojat ry - Finlands Långfärdspaddlare rf årsmöte hålls som Microsoft Teams 

möte söndagen 14.3.2021 klockan 13:30-15:30. Efter mötet hålls virtuell utdelning av diplom till 

föregående sommars bandpaddlare. Mötet avslutas med visning av Eero Ouras film från 

Kymmenebandspaddlingen. Microsoft Teams länk sänds som epost före mötet både till medlemmar och 

de som får diplom. 

 

1 Kokouksen avaus 

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 

kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 

3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut 

jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus 

5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

1 Öppnande av mötet 

2 Val av mötesordförande, sekreterare, två 

protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare 

3 Konstaterande av närvarande och 

röstberättigade medlemmarna 

4 Mötets laglighet och beslutsförhet 

konstateras 

5 Godkännande av arbetsordning för mötet 

6 Esitetään yhdistyksen toimintakertomus 

edelliseltä vuodelta. 

7 Esitetään tilinpäätös ja 

toiminnantarkastajan lausunto 

6 Verksamhetsberättelsen för föregående 

år presenteras 

7 Bokslutet och verksamhetsgranskarens 

utlåtande presenteras 
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8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä 

8 Beslut om fastställande av bokslutet och 

beviljande av ansvarsfrihet 

9 Vahvistetaan yhdistyksen toimintaohjelma 

seuraavalle vuodelle 

10 Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden 

liittymis- ja jäsenmaksut sekä talousarvio  

 

11 Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

(vuodeksi) 

12 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet 

erovuorossa olevien tilalle 

(4 - 8 jäsentä, 2 vuodeksi) 

-  Kauttaan 2020 - 2021 jatkavat              

Christina Lindell, Olli Sariola ja                

Otto Salminen 

- Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat 

Anna Lind, Asko Niemelä-Koura, Lauri 

Ovaska, Mats Ceder ja Ralf Sund 

- Nyt voidaan valita jopa 4 uutta jäsentä 

hallitukseen, kunhan hallituksessa on 

puheenjohtaja ja 4- 8 jäsentä. 

 

13 Valitaan seuraavalle tilikaudelle 

toiminnantarkastaja ja hänelle varamies 

9 Föreningens verksamhetsplan för följande 

år fastställs 

10 Anslutnings- och medlemsavgifterna 

samt budgeten för följande verksamhetsår 

fastställs 

11 Val av styrelseordförande 

(för ett år) 

12 Val av ordinarie styrelsemedlemmar i 

stället för dem som står i tur att avgå (4 -8   

medlemmar för 2 år) 

Christina Lindell, Olli Sariola ja             

Otto Salminen                                

fortsätter perioden 2020-2021. 

- I tur att avgå ur styrelsen är  

Anna Lind, Asko Niemelä-Koura, Lauri 

Ovaska, Mats Ceder ja Ralf Sund 

- Nu kan vi välja t.o.m. 4 nya 

styrelsemedlemmar, så länge styrelsen 

består av ordförande och 4-8 

medlemmar. 

13 Val av verksamhetsgranskare och 

suppleant för följande verksamhetsår  
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Nyt Johan Holmberg ja Anneli Suitiala 

 

Nu Johan Holmberg och Anneli Suitiala 

14 Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Hallituksen esitys sääntöjen §2 Tarkoitus 

ja toiminta sekä §8 Yhdistyksen 

kokoukset kohtien ajantasaistamisen 

hyväksyminen 

16 Kokouksen päätös 

14 Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden 

Godkännande av styrelsens förslag till 

uppdatering av punkterna §2 Syfte och 

verksamhet samt 8 § Föreningsmöten 

 

16 Mötet avslutas 
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Liite 1 Ote säännöistä:  

§ 8    Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain 

ennen maaliskuun loppua. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä 

kannattajajäseniä lukuunottamatta äänioikeus 

ja jokaisella äänioikeutetuista yksi (1) ääni. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota 

on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee 

kokouksen puheenjohtajan kannattama 

mielipide, paitsi vaaleissa arpa. 

Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu. 

 

 

§ 4    Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon 

kuuluvat vuosikokouksessa yhdistyksen 

jäsenistä valitut puheenjohtaja sekä vähintään 

neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. 

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi 

kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan siten, että vuosittain puolet on 

erovuorossa, ensimmäisenä vuotena arvan ja 

seuraavina vuoron mukaan. Hallituksen 

jäsenenä henkilö voi olla peräkkäin enintään 

kaksi kautta. Tästä rajoituksesta voidaan 

poiketa, jos määrävahvuista hallitusta ei 

muuten saada muodostetuksi. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, 

tiedotusvastaavan ja rahastonhoitajan. Hallitus 

voi nimetä myös muita toimi- ja 

Föreningens årsmöte hålls årligen före 

utgången av mars. 

På föreningsmöten har varje medlem 

med undantag av stödmedlemmar 

rösträtt och varje röstberättigad en (1) 

röst. 

Som föreningens beslut gäller den åsikt 

som har understötts av mer än hälften 

av de givna rösterna. Vid lika röstetal 

avgör mötesordförandens åsikt, men 

vid val dock lotten. 

Det är inte tillåtet att rösta med 

fullmakt. 

4 §        Styrelse 

Föreningens angelägenheter sköts av en 

styrelse, som består av en ordförande 

samt minst fyra och högst åtta ordinarie 

medlemmar, vilka har valts bland 

föreningens medlemmar på årsmötet. 

Föreningens ordförande väljs för ett år i 

sänder och de övriga medlemmarna för två 

år i sänder så att årligen hälften står i tur 

att avgå; det första året avgör lotten och 

därefter turordningen. En person kan vara 

styrelsemedlem under högst två på 

varandra följande mandatperioder. 

Avvikelse från denna begränsning kan göras 

om det inte i övrigt går att bilda en styrelse 

enligt fastställd storlek. Styrelsen utser 

inom sig en vice ordförande, en 

sekreterare, en informationsansvarig och 
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vastuuhenkilöitä sekä perustaa jaoksia tiettyä 

tehtävää varten. 

en kassör. Styrelsen kan utse även andra 

funktionärer och ansvarspersoner samt 

bilda sektioner för särskilda uppgifter. 

 


