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TERVETULOA  SYYSKOKOUKSEEN! 
 
Suomen Shorinjiryu Karatedo yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Yudansha 
Kataleirin yhteydessä sunnuntaina 11.12.2022 Budoseura Genbukai:n dojolla klo 16:15 alkaen. 
 
Syyskokoukseen on mahdollista osallistua myös Skypen kautta. Mikäli seuranne haluaa osallistua 
skypellä pyydetään jäsenseurojen edustajia ilmoittamaan etukäteen edustajansa nimen ja 
sähköpostiosoitteen, jonne kutsu skype-kokoukseen lähetetään. Ilmoittautuminen pyydetään 
lähettämään ke 7.12.2022 mennessä osoitteeseen: ksk.hallitus@gmail.com 
 
Kokouksessa kutakin jäsenseuraa edustaa yhdistysrekisteriin merkitty puheenjohtaja, tai seuran 
nimeämä edustaja valtakirjalla, jonka ovat allekirjoittaneet seuran nimenkirjoitusoikeuden omaavat 
henkilöt joko yhdessä tai yksinään ko. seuran sääntöjen mukaisesti. 
 
Terveisin, 
Suomen Shorinjiryu Karatedo yhdistyksen hallitus 
 
 
Sääntömääräinen syyskokous 
 
Aika: Su 11.12.2022 klo 16:15 -  
Paikka: Budoseura Genbukai Dojo, Suvulahdenkatu 10 A 3.krs, Helsinki. Kokous pidetään 

Yudansha Kataleirin yhteydessä sunnuntaina viimeisten harjoitusten jälkeen. 
 
 
Syyskokouksen työjärjestys: 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka 

tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Vahvistetaan vuodelle 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, varsinaisten jäsenten 

liittymis- ja jäsenmaksu sekä kannattajajäsenten kannatusjäsenmaksun suuruus  
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 
7. Valitaan hallituksen jäsenet ja yksi varajäsen vuodelle 2023  
8. Valitaan rahastonhoitaja vuodelle 2023 
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö vuodelle 2023 
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
11. Kokouksen päätös 

 
HUOMIO esityslistan kohtaan 10: Yhdistyssääntöjen 8 §:n mukaan kysymykset, jotka joku jäsen 
haluaa saada varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallituksen 
puheenjohtajalle vähintään viisitoista (15) päivää ennen kokousta. Asiat, joita ei ole esityslistalla, 
voidaan ottaa käsiteltäväksi ja päätettäviksi, mikäli asian käsittelyyn ottamista kannattaa vähintään 
kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 
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Valtakirja 

 
 

Kokouksessa kutakin jäsenseuraa edustaa yhdistysrekisteriin merkitty puheenjohtaja, tai seuran 
nimeämä edustaja valtakirjalla, jonka ovat allekirjoittaneet seuran nimenkirjoitusoikeuden omaavat 
henkilöt joko yhdessä tai yksinään ko. seuran sääntöjen mukaisesti. 
 
Mikäli seurasta ei pääse edustajaa paikalle, voi seura käyttää äänivaltaa valtakirjan avulla, jonka se 
luovuttaa jollekin kokoukseen paikalle pääsevälle muun seuran edustajalle. 
 
Tällä valtakirjalla alla mainittu kokousedustaja valtuutetaan edustamaan alla mainittua seuraa 
Suomen Shorinjiryu Karatedo Yhdistys ry:n syyskokouksessa 2022. 
 
 
Seuraa:___________________________________________________________ 
 
 
Kokousedustajan nimi:_______________________________________________ 
 
 
Aika  ____.____.2022  ja paikka ____________________________________ 
 
 
 
 
Allekirjoitus/allekirjoitukset:     _________________________  ___________________________  
 
 
Nimenselvennys/-selvennykset: _________________________  ___________________________  
 
 


