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KESKUSTANAISTEN __________________________ PAIKALLISYHDISTYKSEN
SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA __.__2016

1.

Kokouksen avaus (paikallisyhdistyksen puheenjohtaja)

2.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa jotka voivat
samalla toimia ääntenlaskijoina

3.

Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Ilmoitusasiat

6.

Kuntavaalit 9.4.2017
Keskustellaan kuntavaalien ehdokashankinnasta ja vaalitoiminnasta paikallisyhdistyksen alueella.

7.

Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet ja yhdistykseltä pyydetyt lausunnot.

8.

Aloitteet
Tehdään tarvittaessa aloitteet Keskustanaisten piirikokoukselle, hallitukselle, valtuustolle ja
edustajakokoukselle sekä annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville yhdistyksen edustajille.

9.

Toimintasuunnitelma 2017
Käsitellään vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja päätetään siitä, miten yhdistyksen tiedonannot
toimitetaan jäsenille

10.

Edustajien matkakorvaukset ja toiminnantarkastajien palkkiot
Päätetään eri kokouksiin lähtevien yhdistyksen edustajien matkakorvauksista sekä
toiminnantarkastajien palkkioista

11.

Jäsenmaksu vuodelle 2017
Päätetään vuoden 2017 jäsenmaksut sekä suositus kannatusmaksuksi
(puoluevaltuuston suositus jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa/jäsen, opiskelijat 20 euroa/jäsen).

12.

Talousarvioehdotus vuodelle 2017
Päätetään talousarviosta vuodelle 2017

13.

Henkilövalinnat. Valitaan yhdistykselle
a) johtokunnan puheenjohtaja
b) johtokunnan sihteeri
c) muut jäsenet yhdistyksen johtokuntaan (sääntöjen mukaisesti)
d) valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varatoiminnantarkastaja
e) edustajat Keskustanaisten piirikokouksiin yksi (1) jokaista jäsenmäärän alkavaa 50-lukua
kohden sekä heille varaedustajat
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f)
g)
h)
i)

edustajat ja varaedustajat puolueen kunnallisjärjestön kokouksiin, siten kuin
kunnallisjärjestön säännöissä määrätään
edustajat ja varaedustajat puolueen piirin kokouksiin oman piirin sääntöjen mukaisesti
edustajat ja varaedustajat niihin kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus
muut tarvittavat luottamushenkilöt ja toimikunnat

14.

Evästykset kokouksiin lähteville ja luottamushenkilöiden toimintaselostukset
Annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville paikallisyhdistyksen edustajille sekä kuullaan paikalla
olevien luottamushenkilöiden toimintaselostukset

15.

Keskustelu ajankohtaisesta poliittisesta teemasta
Käydään keskustelu ajankohtaisesta valtakunnallisesta tai paikallisesta teemasta.

16.

Kokouksen kannanotto tai tiedote
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.

17.

Muut asiat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous ottaa käsiteltävikseen

18.

Kokouksen päättäminen

Keskustanaisten paikallisyhdistyksiä pyydetään huolehtimaan yhdistyslain mukaisesti muutokset
nimenkirjoittajissa tiedoksi yhdistysrekisteriin (www.prh.fi) ja päivittämään yhdistyksen
yhteystiedot / henkilöilmoitukset omaan piiriin (sekä Keskustanaisten että puolueen piirille).
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