
Ringette Walapais ry 

https://www.walapais.fi 

https://fi-fi.facebook.com/walapaisringette/ 

https://www.instagram.com/walapaisry/ 
 

LUISTELE HYVÄSSÄ SEURASSA! 

Kutsu kevätkokoukseen 31.5.2022 

 
 

 

16.5.2022  
 

 © Ringette Walapais ry Sivu 1 (1) 

 

(in English on the page 2) 

TERVETULOA RINGETTE WALAPAIS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN! 

Aika: tiistai 31.5.2022 klo 18.00 

Paikka: Etäyhteys Teamsilla 

Ilmoittautuminen joko oman joukkueen Nimenhuudon kautta tai sähköpostilla osoitteeseen 

talous@walapais.fi. Nimenhuudon kautta ilmoittautuneet saavat Teams-linkin kokoukseen 

Nimenhuudon kokoustapahtumasta. Sähköpostilla ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki kokoukseen 

erikseen sähköpostilla. 

 

Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten toteaminen 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Seuran ohjelmassa olevat liikunta- ja urheilulajit kaudella 2022-2023 

6. Jäsenyydestä päättäminen muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

7. Kauden 2022-2023 kausi-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

8. Kauden 2022-2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 

9. Seuran johtoryhmän puheenjohtajan valinta 

10. Johtoryhmän muiden jäsenten ja varajäsenten valinta 

11. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan sekä varatilintarkastajan tai varatoiminnantarkastajan 

valinta 

12. Seuran edustajat järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 

13. Muut asiat 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Kokousmateriaali 

Kokouksen tarkempi esityslista julkaistaan joukkueiden Nimenhuudoissa. Sähköpostitse ilmoittautuville 

esityslista lähetetään Teams-linkin yhteydessä sähköpostilla. 

Muu kokousmateriaali toimitetaan erillisestä pyynnöstä kokousta edeltävällä viikolla. Jos haluat 

materiaalin, lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen talous@walapais.fi. 

 

Äänioikeus kokouksessa 

Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, 

kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on 

yksi ääni kokouksessa. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

Paikalle kannattaa kuitenkin tulla, vaikka ei olisi äänioikeutettu - erityisesti vanhempien. Lupaamme, 

että kaikki saavat äänensä kuuluville. 

Toivomme runsasta osanottoa kokoukseen. Muistathan, että vain osallistumalla voit vaikuttaa! 

Terveisin Ringette Walapais ry:n johtoryhmä
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WELCOME TO THE OFFICIAL MEETING OF RINGETTE WALAPAIS ASSOCIATION! 

Time: Tuesday, May 31st, 2022 at 18:00 

Place: Teams tool (remote connection) 

Please note that the meeting will be held in Finnish! 
 

Register either via own team’s Nimenhuuto or via email to talous@walapais.fi. Those having registered 

via Nimenhuuto will find the Teams link from the meeting event (tapahtuma) in Nimenhuuto. Those 

having registered via email, will receive the Teams link via a separate email. 

 

Matters to be handled 

1. Opening of the meeting 

2. Organization of the meeting 

3. Identification of the members being present and having a right to vote 

4. Legality and quorum of the meeting 

5. Sports in the club’s program during the season 2022-2023 

6. Decision on the membership in other organizations and associations 

7. Season, membership and support member fees for the season 2022-2023 

8. Approval of the action plan and budget for the season 2022-2023 

9. Election of the chairperson of the club’s steering group 

10. Election of the other members and alternates of the club’s steering group 

11. Election of the auditor or performance auditor and the deputy auditor or deputy performance 

auditor 

12. Representatives of the club to the organizations and associations which the club is a member of 

13. Other matters 

14. Closing of the meeting 

 

Meeting material 

More detailed agenda will be published in the teams’ Nimenhuuto. Those having registered via email 

will get the agenda with Teams link via a separate email. 

Other meeting material will be delivered on a separate request one week before the meeting. If you 

want the material, please send a request via email to talous@walapais.fi. 

 

Right to vote in the meeting 

Everyone being at least 15 years old and having paid the membership fee of full member or perpetual 

member, or being a honorary member or honorary chairperson, has one vote. Support members do not 

have any votes. It is not allowed to vote by proxy. 

It is worth of joining the meeting though – especially for parents. We promise that everyone will get 

their voices heard. 

We look forward to a generous participation in the meeting! Remember that only by participating you 

can make a difference! 

Best regards, the steering group of the Ringette Walapais association 
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