SUOMEN BREIKKILIITTO RY – YHDISTYKSEN KOKOUS
30.6.2019 Klo 18.00 – 20.00
Paikka: Keskustakirjasto Oodi Töölönlahdenkatu 4 00100
Tila: Ryhmätila 3
Toimipiste: Keskustakirjasto Oodi
Alkaa: 30. kesäkuuta 2019 kello 18.00 (valtakirjojen tarkistus 17.55)
Loppuu: 30. kesäkuuta 2019 kello 20.00
Etäyhteys: Google – Hangouts (linkki tulee erikseen lähempänä kokousajankohtaa)
Hei Suomen Breikkiliittolaiset!
SBL:n hallitus kutsuu koolle jäsenistönsä yhdistyksen viralliseen kokoukseen. Pahoittelemme heti kärkeen
kokouksen ajankohtaa, joka on venynyt jatkuvasti.

Tämä kokous on äärimmäisen tärkeä SBL:n jatkon kannalta seuraavista syistä:
●

Kokouksessa äänestetään uusi hallitus, joka ohjaa SBL:ää toimintasuunnitelman mukaisesti seuraavat
kaksi vuotta

●

Kokouksessa äänestetään tulevasta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, jonka puitteissa SBL:ää
ohjataan seuraavat kaksi vuotta

Seuraavassa vielä lueteltuna kokouksen asialista jonka mukaan kokouksessa edetään:
● Todetaan kokouksen järjestäytyminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
● Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskija
● Toimivaltainen hallitus esittää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
● Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä mahdollisista toimenpiteistä
tilintarkastuskertomuksen johdosta
● Toimivaltainen hallitus esittää toimintasuunnitelman ja talousarvion
● Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarvion vahvistamisesta
● Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
● Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
● Päätetään mahdollisista sääntömuutoksista
● Valitaan hallituksen jäsenet sekä heidän varajäsenensä.
● Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
● Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja mahdolliselle
toiminnanjohtajalle
● Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liiton kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla jäsenille yhdistyksen internetsivuilla sekä
henkilöjäsenten ilmoittamaan sähköpostiin viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen kokousta. Hallitus vahvistaa esityslistan mikäli siihen tulee muutoksia ja ilmoittaa
kokouskutsun henkilöjäsenten ilmoittamaan sähköpostiin viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta.

Asettuminen ehdolle SBL:n hallituksen jäseneksi.
SBL:n säännöt vaativat että hallituksessa on vähintään kolme henkilöä. Nykyinen hallitus esittää, että SBL:n
hallituspaikkojen määrä olisi seuraavan kahden vuoden ajan viisi (5) henkilöä. Ehdolle asettuvan jäsenen
tulee olla SBL:n sääntöjen mukaisesti yhdistyksen täysi-ikäinen jäsen, joka on suorittanut vuotuisen
jäsenmaksunsa.
Voit asettua ehdolle ilmoittamalla ehdokkuudestasi SBL:n nykyiselle hallitukselle osoitteisiin:

suomenbboyliitto@gmail.com
ilarispin@gmail.com
ramona.aurora@gmail.com

Ilmoita ehdokkuudestasi viimeistään 26.6.2019 klo 20 mennessä. Ilmoittautumiseen riittää nimesi sekä
kotipaikkakuntasi. Ehdokaslista julkaistaan jäsenistölle 27.6.2019.
Ehdolle asettuneista jäsenistä äänestetään SBL:n hallitus käyttäen enemmistövaalitapaa. Tällöin viisi eniten
ääniä saanutta jäsentä valitaan hallitukseen. Valitut jäsenet valitsevat itselleen tämän jälkeen varajäsenet.
Mikäli äänimäärät keskittyvät liikaa, eikä vähintään kolmen hengen hallitusta saada äänestettyä,
toteutetaan uusi äänestyskierros ilman aiemmalla kierroksella valittuja henkilöitä.
Toivomme paljon osanottajia äänestykseen, sillä laajempi hallituspohja mahdollistaa skenen paremman
edustavuuden sekä osaamisen tason.

Toimintasuunnitelma 2019 – 2021
16.3.2019 pidetyssä, ”ohjaavassa kokouksessa” jäsenistö loi suuntaviivat sekä konkreettisia
ratkaisuehdotuksia tulevalle toimintasuunnitelmalle. SBL:n hallitus on tiivistänyt ja teemoitellut aihealueet
sekä muodostanut niistä alustavan toimintasuunnitelman, joka esitellään yleisellä tasolla liitteessä “SBL
Yhdistyksen kokous”.
Tutustu näihin dokumentteihin, sillä ne viitoittavat tulevaa toimintaa!
Toimintasuunnitelmaan saa ehdottaa muutoksia ja ne on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 30.6, jossa
muutoksista äänestetään kokouksessa.

Talousarvio 2019 – 2021
Toimintasuunnitelmaan pohjautuen hallitus on tehnyt alustavan talousarvion joka vaaditaan suunnitelman
toteuttamiseen. Talousarvio on nähtävissä liitteessä “SBL Yhdistyksen kokous”.
Tutustu näihin dokumentteihin, sillä ne viitoittavat tulevaa toimintaa!

Kokoukseen osallistuminen
Pidämme kokouksen varsin haastavaan aikaan ja ymmärrämme että kokous osuu lomakaudelle. Tästä
pahoittelut, mutta olemme eläneet hyvin tiukassa aikaikkunassa kokouksen kanssa.
Kesäkaudesta johtuen fyysinen paikallaolo kokouksessa voi olla haastavaa, joten suosittelemme
turvautumaan etäyhteyksiin.
Lisäksi jos olet täysin estynyt ottamasta osaa, voit tutustua dokumentteihin ja antaa äänioikeutesi
edustajallesi, joka äänestää puolestasi. Edustajan tulee olla SBL:n henkilöjäsen Ilmoitus äänioikeuden
luovuttamisesta tulee tehdä nykyiselle hallitukselle osoitteisiin:

suomenbboyliitto@gmail.com
ilarispin@gmail.com
ramona.aurora@gmail.com

Esim. Minä, Taiska Pyörijä (Tampere) annan tulevassa yhdistyksen kokouksessa äänioikeuteni henkilölle
Fredrik Sick-Step.
Tee ilmoitus hyvissä ajoin, jotta voimme ottaa huomioon edustajien määrän ja keiden äänioikeutta he
käyttävät.

