KOKOUSKUTSU 2012
KARLVIKIN RATSASTAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2012
Aika:
Paikka:

Lauantai 24.3.2012 klo 14.00
Hangelby FBK, Kalkkirannantie, Söderkulla

Työjärjestys:
1.

Kokouksen avaus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.

Käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2011.

6.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.

7.

Käsitellään hallituksen ehdotus seuran nimen muuttamisesta.
Hallitus ehdottaa seuran nimen muuttamista nykyisestä Karlvikin Ratsastajat ry, uuteen
muotoon Ratsastusseura Skara ry.
Yhdistyksen säännöt kohta 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen nimi on Karlvikin Ratsastajat ry, nimestä voidaan käyttää epävirallista
lyhennettä SkaRa, ja sen kotipaikka on Helsinki
Ehdotettu teksti:
Yhdistyksen nimi on Ratsastusseura Skara ry, nimestä voidaan käyttää epävirallista
lyhennettä SkaRa, ja sen kotipaikka on Helsinki.

8.

Päätetään hallituksen ehdotuksesta muuttaa seuran nimeä.

9.

Käsitellään hallituksen ehdotus lisätä jäseniä seuran hallitukseen ja täydentää hallitusta
kokouksen päätöksen perusteella.
Hallitus ehdottaa, että hallitusjäseniä lisätään nykyisestä 3-7 henkilöstä 5-10 henkilöön.
Yhdistyksen säännöt kohta 6. Hallitus, 1. kappale
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi
kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja 3-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2
varajäsentä.
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Ehdotettu teksti:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi
kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2
varajäsentä.
10.

Päätetään hallituksen ehdotuksesta muuttaa hallituksen jäsenten määrää.

11.

Jos kokous on hyväksynyt edellisen kohdan hallituksen jäsenmäärän muuttamisesta,
päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja täydennetään hallitusta uusilla jäsenillä.

12.

Käsitellään hallituksen ehdotus lisätä yhdistyksen sääntöihin toiminnantarkastajat.
Yhdistyksen säännöt kohta 8. Tilikausi ja tilintarkastus
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.
Ehdotettu teksti:
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
Yhdistyksen säännöt kohta 11, yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat: kohta 7.
Nykyinen teksti:
valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat
Ehdotettu teksti:
valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai
tilintarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastajat

13.

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

14.

Kokouksen päättäminen.
Hallitus

Karlvikin Ratsastajat ry
16.3.2012

skara@netti.fi
www.karlvikinratsastajat.fi

