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Vuosikokouskutsu ja esityslista
Olet lämpimästi tervetullut Lounais-Suomen – SYLI ry:n vuosikokoukseen maanantaina 25.3.2019 klo 18.00
alkaen yhdistyksen toimitiloihin, os. Maariankatu 8 D 104, 20100 Turku.
Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki vuoden 2018 loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneet
varsinaiset jäsenet. Kokouksen esityslista liitteenä.
Kokouksen asiakirjat ovat luettavissa kotisivuiltamme osoitteessa www.syliin.fi.
Ystävällisin terveisin
Lounais-Suomen – SYLI ry:n hallitus

********************************
ESITYSLISTA, VUOSIKOKOUS 2019
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
3. todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet,
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
6. käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2018
7. käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja
toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja
hallinnosta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja 2020
10. päätetään varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruudesta vuodelle
2020
Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi on päätetty vuosikokouksessa 2018
varsinaisilta jäseniltä 20 € ja kannattajajäseniltä 25 €.
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Vuoden 2020 jäsenmaksuksi ehdotetaan varsinaisilta jäseniltä 20 € ja
kannattajajäseniltä 25 €.
11. vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja
matkakorvaukset,
12. vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 ja 2020
13. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
Sääntöjen mukaan: Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan
valittavat vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi
varajäsentä.
Istuvaan hallitukseen kuuluvat:
Puheenjohtaja:
Riitta Ojanen (2017-2018)
Varsinaiset jäsenet:
Haiko, Satu (2017-2018)
Hakala, Anu (2017-2018)
Hokkanen, Outi (2018-2019)
Itälä, Maarit (2018-2019)
Nurmi, Lumi (2017-2018)
Salminen, Marjo (2018-2019)
Suopanki, Liisa (2018-2019)
Varajäsenet:
Anttila, Jaana (2017-2018)
Tähtelä, Heidi (2018-2019)
14. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten Anu Hakalan, Satu Haikon, Lumi Nurmin ja
Jaana Anttilan tilalle.
Sääntöjen mukaan: Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon
kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen kahdeksi
vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet tai lähinnä puolet ja varajäsenistä
toinen on vuosittain vuorotellen erovuorossa.
15. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan
yhdistyksen tilejä ja hallintoa,
16. valitaan 3 edustajaa ja 1 varaedustaja Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n vuosikokoukseen
(28.4. 2019 Turussa)
Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n sääntöjen mukaan: Jokaisella jäsenyhdistyksellä
on oikeus valita yksi edustaja. Lisäksi yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää
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50, saavat valita yhden lisäedustajan, ja yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää
100, saavat valita toisen lisäedustajan jne.
17. kokouksen päättäminen
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