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Meido-Kan ry KUTSU vuosikokoukseen 2023 jäsenistölle

Aika: Torstaina 2.2.2023 klo 19:30-  TEAMS tai Mekaanikonkatu 3 B salilla.
Paikka: Mekaanikonkatu 3 B, 3.krs tai  etänä TEAMS ja ilmoittautumiset ennakkoon 
emailla: arttu.laitinen@tpi.fi viimeistään 1.2.2022 klo 20.  mennessä.
Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään TEAMS kutsu, jonka kautta pääsee mukaan 
kokoukseen.
Materiaali julkaistaan tulevalla viikolla ja jaetaan emaililla seuran jäsenille linkki, josta 
pääsee tutustumaan materiaaliin etukäteen.  Mikäli materiaalista herää kysymyksiä 
ennakkoon voi niistä laittaa kysymykset arttu.laitinen@tpi.fi tai soittaa kysymykset p 040 
7511333/ arttu.

Kokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus. 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

a) kokouksen puheenjohtaja

b) kokouksen sihteeri

c) kokouksen pöytäkirjantarkastajat

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet: xx jäsentä osallistuu.

4.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus 2022 ja tilinpäätös sekä 
toiminnantarkastajan antaman toiminnantarkastuskertomus

6. Tilinpäätöksen 2022 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille. 

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 2023 ja 2024 
vuodelle.

Hallituksen esitys: 

jäsenmaksu 2023 on 350 euroa ja lisäksi pakollinen liiton lisenssi/vakuutus maksu, 
jonka liitot vahvistavat vuosittain. Sekä 370 euroa 2024 vuodelle + lisenssi/vakuutus 
liittojen vahvistamilla hinnoilla

Hallitus voi päättää jäsenmaksun sovittamisesta jäsenen pyynnöstä

Kannatusjäsenmaksu on 30 euroa tai enemmän henkilöiltä.
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Lisäksi muiden seurojen harjoittelijoilta, jotka käyvät säännöllisesti Meido-Kanin 
harjoituksissa voidaan pyytää kannatusjäsenmaksu, joka on suuruudeltaan 80 euroa 
kaudessa.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023

Hallitus esittelee vuoden 2023 toimintasuunnitelman (liite 4) ja talousarvion (liite 5). 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on 2 vuotta 2023-2024. 

Saku Tanayama jää pois puheenjohtajan tehtävästä sovitusti ja hänen 
loppukaudelleen 2023-2024 valitaan uusi.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kolmeksi vuodeksi kaudelle (2023-
25).

Erovuorossa on (suluissa kausi): Miia Heikkinen  (2020-2022)

Muut hallituksen jäsenet (suluissa kausi):  Maija Pensala (2021-23), Arttu Laitinen 
(2021-23), Ilkka Hotokka (2021-23) Tom Granström (2022–24) ja Tapani Piri (2022-
24). 

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

nykyiset ovat: Markku Latvanen varsinainen toiminnantarkastaja ja varalla Pasi 
Jokela.

12. Valitaan seuran edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen seura on.

Hallituksen esitys: valtuuttaa hallitus valitsemaan edustajat niiden yhteisöjen 
kokouksiin, joiden jäsen seura on. hyväksyttiin

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

ei ole esitetty muita asioita, 

14. Kokouksen päättäminen

Meido-Kan ry:n hallituksen puolesta:

Varapj Arttu Laitinen

Tervetuloa


