DAMY ry syyskokous ke 9. joulukuuta 2020 klo 16.30Paikka: Etänä DAMYn Zoom-linkin välityksellä

Esityslista
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään ja hyväksytään DAMY ry:n strategia 2021-2023 (liite 1)
6. Sääntömuutoksen hyväksyminen (lisäys kohtaan 9)

DAMYn nykyiset säännöt
TOIMIELIMET
9 Päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Ne ovat sääntömääräisiä kokouksia
ja ylimääräisiä kokouksia.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään vuosittain tammi-toukokuussa ja
sääntömääräinen syyskokous syys-joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen kokouksen tai hallituksen niin päättäessä,
tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

Lisäysehdotus:
Hallitus voi päättää, että yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin voi
osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Samoin se voi
edellyttää ennakkoilmoittautumista yhdistyksen kokouksiin.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
kalenterivuodelle 2021, liitteet 2 ja 3
Säännöt 5: Yhdistyksen jäsenlajit ovat:
- Varsinainen jäsen (2020: 35 euroa vuosi)
- Nuorisojäsen (2020: 15 euroa vuosi)
- Kannatusjäsen (2020: henkilö 100 euroa vuosi ja yhteisö min 350 euroa vuosi)
- Kunniajäsen (2020: 0 euroa vuosi)

8. Päätetään, kuinka monta jäsentä valitaan hallitukseen (vuonna 2020 hallituksessa on ollut 10
jäsentä+ pj)
Säännöt 15: Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista
jäsentä.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Merkitään, että hallituksen puheenjohtajan kausi on kolmivuotinen ja syyskokouksessa 2018 valittu Maire
Mattinen jatkaa puheenjohtajana (syyskokoukseen 2021).
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Sekä puheenjohtaja että hallituksen jäsenet voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi.
Säännöt 15: Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä puolet on
vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen.
Erovuorossa ovat: Pirjo Huvila, Jari Jetsonen, Jatta Olin, Anna Pirvola ja Merja Reijonen. Anna Pirvola

on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäsenenä.
Hallituksessa jatkavat 2020: Isa Kukkapuro-Engbom, Aimo Katajamäki, Yrjö Sotamaa, Lena
Strömberg ja Jutta Ylä-Mononen

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan tilikauden
taloutta ja hallintoa.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Hallitukselle ei ole esitetty muita kokousasioita.
12. Kokouksen päättäminen
Liite1 DAMYn strategialuonnos 2021-2023
Liite2 DAMYn toimintasuunnitelmaluonnos 2021
Liite3 DAMYn tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
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