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Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen 18.5.2018
Arvoisa jäsenemme. Kutsumme Teidät Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntöjen
mukaiseen vuosikokoukseen.

Ilmoittautuminen: perjantaihin 11.5.2018 mennessä, sposti: jukka.mattila@kvvy.fi
Paikka: KVVY -Tampere, 2. krs, Patamäenkatu 24, 33900 Tampere
Aika: Perjantaina 18.5.2018 klo 13 alkaen

Kokousjärjestelyistä, lounas- ja kahvitusvarauksista johtuen pyydämme kohteliaimmin ilmoittamaan
osallistumisenne tai edustajanne vuosikokoukseen 11.5. mennessä. Kun ilmoittaudutte, pyytäisimme
kertomaan oletteko tulossa lounaalle klo 12 alkaen. Ilmoittautumisen yhteydessä voitte pyytää lä-
hettämään kokouksessa käsiteltävän aineiston jättämäänne sähköpostiosoitteeseen. Muutoin ko-
kousaineisto jaetaan paperisina kokoukseen saapumisen sekä edustajuuden tarkistuksen yhteydes-
sä.

OHJELMA JA AIKATAULU:

klo 12:00 Lounas ja kahvit sekä ilmoittautuminen vuosikokoukseen. Edustuksen tarkistus.

klo 13:00 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Esityslista on esitetty tässä kokouskutsussa.

klo 13:45 Yhdistys- ja hanketoiminnan esittelyä:
Vesistökunnostajien nettipalvelu, https://vesienhoito.kvvy.fi
VIRTA -hanke, https://kvvy.fi/yhdistys/virta-hanke/

klo 14:15 Tämän jälkeen kokousedustajilla on mahdollisuus keskusteluihin asiantuntijoidemme
kanssa. Lisäksi kokousvierailla on mahdollisuus tutustua KVVY -Tampereen tiloihin sekä
laboratorion toimintaan ja uusiin laitteisiin.

Lisätietoja vuosikokouksesta ja toiminnastamme:

https://kvvy.fi/
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SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

KOKOUSAIKA: Perjantaina 18.5.2018 klo 13:00 alkaen
KOKOUSPAIKKA: KVVY -Tampere, 2. krs, Patamäenkatu 24, 33900 Tampere

ESITYSLISTA (Säännöt 13 §)

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kak-

si ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Läsnä olevien jäsenten ja heidän ääni-

määriensä toteaminen.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

jäsenmaksun suuruus perusmaksuyksikköä kohden.
8. Päätetään hallituksen ja sen työvaliokunnan ja eri jaostojen jäsenten sekä tilintarkastajan

palkkioista ja muista korvauksista.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
10. Valitaan hallituksen jäsenet ja yhtä monta varajäsentä.
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö kokouksen jälkeen alka-

valle tilikaudelle.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Kokouksen päättäminen.

Kokousmateriaalit:
· Vuosikertomus 2017 (sisältää tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon)
· Toimintasuunnitelma 2019
· Hallituksen esitykset vuosikokoukselle

Vuosikokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen jäsen tai sen nimetty edustaja voi pyytää
lähettämään kokousmateriaalit jättämäänsä sähköpostiosoitteeseen. Muutoin kokousmateriaalit
ovat saatavissa paperisina vuosikokouksen yhteydessä.

TERVETULOA KOKOUKSEEN!

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Toiminnanjohtaja, MMM:

Jukka Mattila


