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LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY 

KEVÄTKOKOUS 2021 

 

AIKA Maanantai 22.3.2021 klo 18.00 –  

PAIKKA  Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tätä  

 

LÄSNÄ  
 

ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 

Päätös  

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Asia 1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Päätös 1 
 
Asia 2 Kokouksen sihteerin valinta 
Päätös 2  
 
Asia 3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
Päätös 3 
 
Asia 4 Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa 
Päätös 4  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Asia Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

LAP:n sääntöjen 6. § Kokouskutsut mukaan 
Yhdistys kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenlehdessä, 
paikallisessa sanomalehdessä, kirjeellisesti tai sähköpostitse 
vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsussa on 
mainittava esille tulevat asiat. 

Päätös  

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Asia Hallitus esittelee kokouksen ohjelman ja esityslistan sekä 
menettelytavat, joita sovelletaan eri kohtia käsiteltäessä. 
 

Menettelytapasääntöä kokoukselle. 
 Puhe- ja äänioikeus on kaikilla valtuutetuilla kokousedustajilla. 

Lippukuntarekisteriin merkityillä lippukunnilla on kokouksessa puheoikeus. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU4MTI5MDMtYmU5Yi00MGMwLTlmNmItMmZlYjk0OGMxMmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%223014ef6a-6e1f-4b46-ab9f-f910d2520482%22%7d
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 Äänestyksiin otetaan ainoastaan kannatetut ehdotukset. Kannatus tapahtuu 
pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa. 

 Varaedustaja saa toimia kokousedustajana tarvittaessa, mikäli hänet on merkitty 
valtakirjaan. 

 Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja myönnetään pyytämisjärjestyksessä. 
 Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa ensin nimensä ja edustamansa lippukunnan. 

Asioita käsiteltäessä käydään ensin yleiskeskustelu, jonka aikana ei tehdä muutos- 
eikä lisäysehdotuksia. 

 Hallituksen esitykset ovat käsittelyn pohjana. 
 Asioissa tulee päätökseksi se, jonka kannalle äänestyksiin osallistuvien enemmistö 

asettuu. Mikäli ei äänestetä, päätökseksi tulee hallituksen esitys. 
 Kokous voi asettaa toimikuntia kokouksen aikana tehtyjen ehdotusten 

käsittelemiseksi ennen äänestystä. 

Päätös  
 

5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen vahvistaminen 

Asia Hallitus esittelee vuoden 2020 toimintakertomuksen.  
Kokous keskustelee ja päättää toimintakertomuksen vahvistamisesta. 

Päätös  
 

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen 

Asia 1 Hallitus esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2020. Kokous keskustelee ja 
päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Päätös 1  
 

Asia 2 Luetaan tilintarkastuskertomus. Päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2020. 

Päätös 2  
 

7. Lahden Alueen Partiolaiset ry:n jäsenmaksu vuodelle 2022 

Asia  Hallitus esittää, että jäsenmaksua ei kerätä. 
Päätös  

8. Muut asiat 

Päätös  

9. Ilmoitusasiat 

Päätös 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätös  

 
 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI 

 

  

nimi   nimi 
puheenjohtaja   sihteeri     
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja 
tehtyjä päätöksiä. 

Lahdessa maaliskuun xx. päivänä 2021 

 

 

nimi   nimi 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja   


