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Sääntömääräinen kevätkokous 12.6.2020 

 

Tariffi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 12.6.2020 klo 18:00 alkaen 

Koskikeskuksen sauna- ja kokoustiloissa osoitteessa Hatanpään valtatie 1, koskenranta, 33100 

Tampere.  

Seuraavalla sivulla kokouksen esityslista.  

 

Tervetuloa! 

Tariffi ry:n hallitus  

  



 

Tariffi ry – Tampereen yliopiston vakuutuksen ja riskienhallinnan opiskelijat 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

AIKA: 12.6.2020 klo 18:00 

PAIKKA: Koskikeskuksen sauna- ja kokoustilat,  

Hatanpään valtatie 1, koskenranta, 33100 Tampere 

  

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 virallisella ilmoitustaululla 

yliopistolla ja yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla. COVID-19:n vuoksi kokouksen 

järjestäminen ei ole ollut mahdollista määräaikaan mennessä. Kuitenkin näinä 

poikkeusaikoina yhdistyksen kokous voidaan järjestää 30.9.2020. mennessä (Väliaikainen 

laki kokouksiin liittyen 290/2020). Tampereen yliopiston ollessa suljettuna COVID-19 

vuoksi, kokouskutsua ei voitu esittää yhdistyksen ilmoitustaululla. Kokouskutsu on esitetty 

verkkosivuilla 5.6.2020.  

• 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.  

4§Esityslistan hyväksyminen   

5§Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

6§Ilmoitusasiat  

7§Vuoden 2019 toimintakertomus  

• Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus.  

8§Vuoden 2019 tilinpäätös  

• Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 tilinpäätös  
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9§Toiminnantarkastajan lausunto  

10§Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuunvapauden myöntäminen vuoden 2019 

hallitukselle  

• Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuunvapaus vuoden 2019 hallitukselle.  

11§Toimintasuunnitelma vuodelle 2020  

• Esitys: Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2020.  

12§Talousarvio 2020 

• Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020.  

13§Jäsenmaksun määräytyminen vuonna 2020 

• Esitys: Tariffi ry ei peri jäsenmaksua jäseniltään, poikkeuksena kannatusjäsenet, joilta 

peritään 20 euron suuruinen jäsenmaksu vuosittain. 

14§ Tariffi ry:n säännöt 

• Yhdistyksen sääntöjen 19§ mukaan ehdotus sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä 

kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen 

kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen 3⁄4-enemmistö 

annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana 

ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. 

• Esitys: Hyväksytään Tariffi ry:n sääntöjen muutokset liitteen 1 mukaan.  

15§Muut esille tulevat asiat  

16§Kokouksen päättäminen  

 


