
     
 
  

SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY 

VUOSIKOKOUSKUTSU 2022  

Julkaistu: 25.02.2022 yhdistyksen internet-sivuilla 

Paikka: Zoom-palvelu.  
Aika: 20.3.2022 klo 13.00 

Ilmoittautuminen kokoukseen 12.03.2022 klo 23.59 mennessä 
https://byte.flomembers.com/ranskanbulldogit/events/register/eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3 

Ilmoittautuminen valtakirjalla kokoukseen 12.03.2022 klo 23.59 
mennessä.  

https://byte.flomembers.com/ranskanbulldogit/events/register/a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c 

Huom! valtakirjalla osallistuminen edellyttää sekä erillistä 
ilmoittautumista linkin kautta että valtakirjan toimittamista 
sähköpostitse pj@suomenranskanbulldogit.fi 

HUOM! MYÖHÄSTYNEITÄ ILMOITTAUTUMISIA EI HUOMIOIDA! 

Ennakkoilmoittautuminen koskee myös valtakirjalla osallistuvia. 
Valtakirjalla osallistumisen edellytyksenä on erillinen ilmoittautuminen 
muusta ilmoittautumisesta eriävällä sähköpostiosoitteella mahdollisten 
äänestysten toteuttamiseksi. Linkit äänestyksiin toimitetaan 
sähköpostitse aina äänestyksen alkaessa.  

Tarvittava kokousmateriaali toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse 
kokousta edeltävänä päivänä kokouksen sujuvuuden parantamiseksi. 
Sääntömuutos sekä roturisteytyssuunnitelma julkaistu kokouskutsun 
yhteydessä. 

Kokoukseen liittymiseksi sekä kokouskäytännöistä toimitetaan 
ilmoittautuneille linkki sekä erilliset ohjeet.  

ESITYSLISTA:  

1.  Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valitseminen 
3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4.  Esityslistan hyväksyminen 
5. Tilinpäätöksen, yhdistyksen vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon 

esittäminen 
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 



     
 
  

7.  Jäsen- ja kirjaamismaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle vuodelle 2023 
8.  Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle 
9.  Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle hallituksen toimikaudelle 
10.  Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 
11.  Hallituksen varajäsenen valitseminen 
12.  Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen 
13.  Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista 

päättäminen 
14.  Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen 

14.1. Ranskanbulldoggien roturisteytyssuunnitelmasta päättäminen 
14.2. Yhdistyksen sääntöjen päivitys. 

15.  Muut esille tulevat asiat joista voidaan keskustella, mutta päättää vain, jos kokous on 
yksimielinen 

16.  Kokouksen päättäminen 
 
 

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021, 7.5.2021) 5 
§: 

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 
§:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä 
ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten 
mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.  

 Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen 
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen 
viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. 
Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. 

 


