Syyskokouskutsu
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Etäyhteydellä

Join Skype Meeting

T

Koyama ry

1.12.2020

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Jokaisella jäsenmaksunsa ja muut maksuvelvoitteensa seuralle kokoukseen mennessä
maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa
äänestää. Kokous on avoin ja muille osallistujille myönnetään puheoikeus.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Käsitellään ja vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kts. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 liite.

6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi‐ikäisten jäsenten keskuudesta seuran
hallitukselle puheenjohtaja ja seuran hallitukseen vähintään neljä ja enintään yhdeksän
jäsentä.
7. Valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai
varatoiminnantarkastaja
8. Vahvistetaan seuran jäsenmaksujen ja muiden jäseniltä kerättävien maksujen suuruus

Seuran maksut 2021
Jäsenmaksu

125 € (1.9.2021 – 31.8.2022)

Harjoittelumaksut

145 € Kevätkausi
120 € Syyskausi
180 € Talvikausi

Perhe‐ ja muksujudo
harjoittelumaksu

Graduointimaksut (sisältävät uuden vyön):
Keltainen
Oranssi
Vihreä
Sininen
Ruskea
Musta

80 € (sisältää judopassin)
80 €
80 €
80 €
110 €
seura kustantaa

Koyaman syyskokous 1.12.2020 kutsu

2/3

Koyama ry

Vyöjärjestelmän
koulutukset:

1.12.2020

mukaiset

seuran

järjestämät

Suomen

Judon perusteet

75 € (suoritetaan ennen vihreää vyötä)

Oppimisen ja opettamisen perusteet

75 € (suoritetaan ennen sinistä vyötä)

Tuomarin peruskurssi

75 € (suoritetaan ennen ruskeaa vyötä)
seura kustantaa, mikäli jäsen suorittaa
myös tuomarilisenssin

Judoliiton

9. Käsitellään hallituksen esittämät tai seuran jäsenen vireille panemat asiat
Muita asioita ei ole pantu vireille
10. Kokouksen päättäminen

Koyama ry: säännöt 9§:
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänienemmistöllä, mikäli jonkin asian
ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan
vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja
lippuja käyttämällä.
Jokaisella jäsenmaksunsa ja muut maksuvelvoitteensa seuralle kokoukseen mennessä
maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa
äänestää.
Puheenjohtaja voi myöntää puheoikeuden alle viisitoistavuotiaiden jäsenien huoltajille tai
muille kokoukseen kutsutuille.
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