KOKOUSKUTSU

28.3.2008

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN!
Aika:
Paikka:

19.4.2008
klo 11.00
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Sarka-kokoustila
Lapinniemenranta 12, Tampere

Valtakirjojen tarkastus klo 10.15.-10.45.
Ajo-ohjeet löytyvät kääntöpuolelta.

Seminaarin ohjelma:
klo 11.00

Ajankohtaiskatsaus
Vapaasukelluskoulutusta seuroille
Vesiympäristöä varjelemaan
DAN -ensiapunäytös

klo 12.45

Jouko Laitinen, Sari Nuotio
Simo Kurra, Kalle Rajala
Kirsti Tarnanen-Sariola
Kari Lainio, YT Kivisaari

Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksessa ovat äänivaltaisia
Liittoon kuuluvat rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksuvelvoitteensa. Jäsenmaksut on laskutettu Sporttirekisterin jäsentietojen mukaan ja
tämän jälkeen lisätyistä jäsenistä tullaan lähettämään seuroille lasku seuraavassa
jäsenmaksujen tarkistuksessa. Niiden seurojen kanssa, jotka ovat mukana piloitteina
jäsenmaksulaskutuspalvelussa, on sovittu yksilöllisesti laskutuksesta.
Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi
valtakirjalla edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. Liiton kokouksessa rekisteröityä
yhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka Liiton jäsen.
Liiton hallitus esittää vuoden 2009 uusiksi jäsenmaksuiksi:
•
aikuiset 22,50 euroa (1994 tai ennen syntyneet)
•
norpat 10,50 euroa (1995—2002 syntyneet)
•
kuutit vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet ilmaisia
•
rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton
maksun voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)
•
seuran kannattajajäsen 0 euroa (sukelluskoulutettu henkilö ei voi olla
kannattajajäsen)
Henkilöjäsenen jäsenmaksuksi hallitus ehdottaa 65 euroa ja tukijäsenen jäsenmaksuksi 1000 euroa. Liiton säännöissä mainitulle yhteisöjäsenelle ei ehdoteta erillistä
jäsenmaksua, kuten ei seuroillakaan ole. Yhteisöjäsenet maksavat kortitettavista
oppilaistaan Liiton jäsenmaksun ikäryhmän mukaisesti.
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Hallituksen esitys vuoden 2007 toimintakertomukseksi on luettavissa ennen
kokousta Liiton verkkosivujen osoitteessa: www.sukeltaja.fi/resurssipankki
Hallinnolliset dokumentit > Kevätkokous > 2008
Tilinpäätöstiedot löytyvät toimintakertomuksesta.
Kokouksessa päätetään myös Liiton sääntöjen muuttamisesta. Esitys Liiton uudeksi
toimintasäännöksi löytyy myös samaisesta kevätkokous kansiosta.
Nykyinen Toimintasääntö 2004 löytyy resurssipankin Säännöt ja ohjeet kansiosta
Hallinnolliset dokumentit > Säännöt ja ohjeet
Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan yhteisistä asioista!
HALLITUS
Tieto kevätkokousseminaarista on julkaistu myös Sukeltaja-lehden numeroissa 1 ja
2/2008
Kartta kokouspaikalle
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Sukeltajaliitto ry

ESITYSLISTA

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika:

19.4.2008

klo 12.45

Paikka:

Holiday Club, Tampereen Kylpylä
Sarka-kokoustila
Lapinniemenranta 12, Tampere

Valtakirjojen tarkastus ennen kevätkokousseminaarin alkua klo 10.15.-10.45

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
2. Kokouksen osanottajien ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
3. Työjärjestyksestä päättäminen
4. Esitetään vuoden 2007 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien
antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
6. Päätetään vuoden 2009 jäsenmaksuista
7. Päätetään Liiton toimintasäännöstä
8. Päätetään ehdollepanotoimikunnan asettamisesta
9. Muut mahdolliset asiat
10. Ilmoitusasiat
11. Kokouksen päättäminen

VALTAKIRJA

Valtuutamme seuramme jäsenet ___________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
edustamaan seuraamme Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa
huhtikuun 19. päivänä 2008 Holiday Club Tampereen Kylpylässä
Seuran äänioikeutta käyttää _______________________________________
______________________________________________________________
Liiton sääntöjen 9 § mukaan varsinaista jäsentä voi Liiton kokouksessa edustaa vain
henkilö, joka on Liiton jäsen. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä varsinaista
jäsentä. Muilla jäsenyhdistyksen jäsenillä ja muilla Liiton jäsenillä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.
Liiton sääntöjen 6 § mukaan, jos Liiton varsinainen jäsen ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan maaliskuun 1. päivään mennessä, se menettää äänioikeutensa Liiton
kokouksissa siihen saakka, kunnes maksuvelvollisuus on hoidettu.
Liiton sääntöjen 5 § mukaan henkilöjäsenellä, yhteisöjäsenellä, kunniajäsenellä tai
tukijäsenellä ei ole äänioikeutta Liiton kokouksissa.
___________________________ssa ___________kuun ______päivänä 2008

Seuran nimi ja leima

_______________________________________

___________________________
Seuran viralliset nimenkirjoittajat
Seuran äänimäärä

_____________________________

________________________
(valtakirjantarkastaja täyttää)

Valtakirjojen tarkastus klo 10.15.-10.45

