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SYYSKOKOUSKUTSU 
 
Vantaan Kilpatanssijat ry:n sääntömääräinen syyskokous 
 
Aika 24.11.2020, klo 18.00  
Paikka Vakitan sali, Martinkyläntie 43 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat:  
  

1 Avataan kokous 
 
2 Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja 
b) sihteeri 
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
d) ääntenlaskijat 

 
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 
 
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
5 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 
 
6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio (määritellään kokouspalkkiot) 
 
7 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi  
 
8 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 
 
9 Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä 

varatoiminnantarkastajia 
 
10 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
 
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
12 Päätetään kokous 

  
 
Kokousmateriaali jaetaan kokouspaikalla. 
 
Kohtaan 8 liittyen: hallituksen erovuoroisten tilalle toivotaan ehdokkaita ilmoittautumaan joko ennakkoon 
sihteeri@vakita.fi:hin tai kokouksessa paikan päällä.  

 
 
Tervetuloa,  
 
 
Hallitus 
Vantaan Kilpatanssijat ry 
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Liite 1 2019sk = 2019 syyskokous 
 

Kohta 4 - sääntö: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 
päivää ennen kokousta Vakitan internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen 
ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen 
 

Kohta 5: 2019sk: ei liittymismaksua 
2019sk: jäsenmaksut 2020: 

• 100 euroa aikuisilta, 50 euroa lapsilta 

• 50%, jos liitytään syyskaudelle 
2019sk: ei kannatusjäsenmaksua 

 
Kohta 6: Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä 

siihen liittyen: 
Hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavien palkkioiden sekä 
matkakulujen korvausperusteiden määrääminen 

2019sk, hallituksen jäsenet: 
1. kokouspalkkioita ei makseta. 
2. kokousten yhteydessä kokouskahvi ja leivonnainen. 
3. hallituksella on mahdollisuus niin halutessaan järjestää kaksi kertaa 

vuodessa lounaskokous ruokajuomineen korvaukseksi 
hallitustyöskentelystä. 

4. tehtävien hoidosta aiheutuneet välttämättömät kulukorvaukset 
korvataan kuitteja ja/tai kululaskelmaa vastaan. 

 
2019sk, toiminnantarkastajille: 

 toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 

 
Kohta 7: Puheenjohtaja ei ole erovuorossa 

 
Kohta 8: Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 

4 kpl, nimi (vastuualue): 
Erovuorossa ovat: 

• Sanna Kakko (viestintä) – ei ehdolla 

• Taimi Penttinen (DanceCore / jäsenrekisteri) - ehdolla 

• Timo Vähätupa (sali) - ehdolla 

• Janne Äikiä (ilmoittautumiset ryhmiin) 
 
varajäsenet 

1. varajäsenten määrästä päättäminen (2019sk; 2 kpl) 
2. varajäsenten valinta  

 
Kohta 9: sk2019: Petteri Kortelainen 
 
Kohta 10: Seuran edustajien valinta niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura 

on jäsenenä (STUL, ESLU, Vantaan liikuntayhdistys ja ESSDA) 
(2019sk; hallitus valtuutettiin) 

 


