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KALEVAN KARHUT RY 
KEVÄTKOKOKOUS 2021 
 
KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 
 
AIKA Sunnuntai 28.3.2021 kello 17.00 
PAIKKA Ilmarinkadun kolo, Ilmarinkatu 37 B kellari, Tampere 
  
LÄSNÄ Kalevan Karhut ry:n jäsenet 
 
 
Kokoukseen on mahdollista etäosallistua reaaliaikaisesti Microsoft Teams -kokousjärjestelmän kautta. 
Ohjeet etäosallistumiseen toimitetaan jäsenistölle kokouskutsun yhteydessä. Vallitsevan koronatilanteen  ja 
partiotoimintaan annettujen kokoontumisrajoitusten vuoksi hallitus vahvasti suosittelee etäosallistumista. 
 
Äänestäminen reaaliaikaista yhteyttä käyttäen tapahtuu kokousjärjestelmää käyttäen. Mikäli kokouksessa 
päätetään käyttää suljettua lippuäänestystä, tulee kokouksen päättää, että jäsenet, jotka eivät voi käyttää 
suljettua lippuäänestystä, voivat äänestää avoimesti. Etäosallistuminen voi rajoittaa osallistujan puhevaltaa. 
Osallistuminen teknisellä apuvälineellä tapahtuu osallistujan omalla riskillä. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus 
7. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös 
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
9. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis-  ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
10. Muut mahdolliset asiat 
11. Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
Lämpimästi tervetuloa kokoukseen! 
 
 
Kalevan Karhut ry:n hallitus 
 
Tampereella 7.3.2021 
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1. Kokouksen avaus 
 
Asia Lippukunnanjohtaja avaa kokouksen. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Asia Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lippukunnan säännöissä 
kohdassa 7 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen mainitaan että 
Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille kirjallisesti tai 
sähköpostitse viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 

 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

 
Asia Valitaan kokouksen puheenjohtaja. 
Asia Valitaan kokouksen sihteeri. 

 
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

  
Asia Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
Asia Valitaan kaksi ääntenlaskijaa. 

 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Asia Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kokouksen esityslistaa esitetään kokouksen 

työjärjestykseksi. 
 

6. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus 
 

Asia Kokous vahvistaa Kalevan Karhut ry:n vuosikertomuksen vuodelta 2020. Hallitus 
esittelee vuosikertomuksen. Vuosikertomus esityslistan liitteenä. 

 
7. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös 

 
Asia Kokous vahvistaa Kalevan Karhut ry:n tilinpäätöksen vuodelta 2020. Hallitus 

esittelee tilinpäätöksen. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus esityslistan 
liitteenä. 

 
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

 
Asia Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 

9. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis-  ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
 

Asia Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle 
kalenterivuodelle. 

 
Päätösehdotus Hallitus esittää, että lippukunta ei vuonna 2022 kerää liittymismaksua eikä 

jäsenmaksua. 
 

10. Muut mahdolliset asiat 
 
Asia Käsitellään muut kokoukselle tuodut asiat. 
 



Sivu 3 / 3 

 

Kalevan Karhut ry 
Liisanpuisto 1, Tampere 

 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Asia Puheenjohtaja päättää kokouksen. 


