Sääntömääräinen kevätkokous 18.3.2021

Tariffi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 18.3.2021 klo 18:00 alkaen
Boomilaaksossa osoitteessa Pinninkatu 57, 33100, Tampere.
Koronarajoitusten vuoksi poikkeamme kokousjärjestelyissä Tariffi ry:n säännöistä poikkeuslain
sallimissa rajoissa. Kokoukseen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen
kokoukseen
tulee
tehdä
17.3.2021
klo
17:00
mennessä
osoitteessa
https://forms.gle/Bj8D5nnWvU4qkhg1A. Kokoukseen sallitaan etäosallistuminen Zoomvideopalvelutoteutuksen avulla. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen
kokouksen alkua.
Seuraavalla sivulla kokouksen esityslista.

Tervetuloa!

Tariffi ry:n hallitus
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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
AIKA: 18.3.2021 klo 18:00
PAIKKA: Boomilaakso, Pinninkatu 57, 33100 Tampere ja etäosallistuminen Zoomvideopalvelutoteutuksen välityksellä

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Yhdistyksen sääntöjen 16§ mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31.
päivään mennessä. Sääntöjen 14§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisille
verkkosivuille asetettavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu on esitetty verkkosivuilla
9.3.2021.
• Lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista
ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 4§
mukaisesti yhdistyksen hallitus voi sallia yhdistyslain 17 §:n 2 momentissa
tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja
vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua
äänestys- ja vaalijärjestystä. Hallitus voi lisäksi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun
mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on
ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan
viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Yhdistyksen säännöistä poiketen
koronarajoitusten noudattamiseksi kokoukseen sallitaan etäosallistuminen, ja
kokoukselle on asetettu pakollinen ennakkoilmoittautuminen, jonka viimeinen
ilmoittautumispäivä oli 17.3.2021 klo 17:00.
Esitys: Todetaan, että kokous on poikkeuksellisessa tilanteessa laillisesti koolle
kutsuttu ja siten päätösvaltainen.
3§ Kokouksen järjestäytyminen
• Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) äänten laskijaa ja kaksi (2)
pöytäkirjan tarkastajaa.
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4§ Esityslistan hyväksyminen
5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
6§ Ilmoitusasiat
7§ Vuoden 2020 toimintakertomus
• Teija Järvinen esittelee toimintakertomuksen pääkohdat.
Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelle 2020.
8§ Vuoden 2020 tilinpäätös
• Teija Järvinen esittelee tilinpäätöksen pääkohdat.
Esitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelle 2020.
9§ Toiminnantarkastajan lausunto
10§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuunvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle
• Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuunvapaus vuoden 2020
hallitukselle.
11§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
• Milla Kukkonen esittelee toimintasuunnitelman pääpiirteet vuodelle 2021.
Esitys: Hyväksytään Tariffi ry:n hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle
2021.
12§ Jäsenmaksun määräytyminen vuonna 2021
• Esitys: Tariffi ry ei peri jäsenmaksua jäseniltään, poikkeuksena kannatusjäsenet,
joilta peritään 20 euron suuruinen jäsenmaksu vuosittain.
13§ Talousarvio 2021
• Alisa Hynninen esittelee talousarvion vuodelle 2021.
Esitys: Hyväksytään Tariffi ry:lle laadittu talousarvio vuodelle 2021.
14§ Muut esille tulevat asiat
15§ Kokouksen päättäminen
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