
Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening r.y. 
 

Sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 

Sunnuntaina 27.3.2022 klo. 14.00 

Kiipula, Kiipulantie 507, 14200 Turenki. 

ETÄKOKOUS  

Kokouksessa käsitellään SRY:n sääntöjen 12§ määräämät asiat. 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

4. Kokouksen sihteerin valinta 

5. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta 

6. Kolmen (3) ääntenlaskijan valinta 

7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

8. Hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen  

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

10. Hallituksen ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen 

11. Sääntömuutos (Ehdotus löytyy Rottweiler-lehden numerosta 1/2022 sivulta 6) 

12. Muut esille tulevat asiat 

13. Kokouksen päättäminen 

 
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista 
ja eräistä muista yhteisölaeista 375/2021 
 
5 § Yhdistyslaki 
Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista 
menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä 
tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. 
Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 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. 
 
7 § Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022. 
 
Kokous järjestetään etäkokouksena (Teams) ja kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen. 
Kokoukseen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti. 
Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 15.3.2022 osoitteeseen jasentoimikunta@rottweiler.fi 
Ilmoita nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, johon tiedot kokoukseen osallistumisesta lähetetään. 
Kaikille ennakkoilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin tieto ennakkoilmoittautumisen vastaanotosta. Mikäli et saa 
kuittausta vastaanotosta, ole hyvä ja laita ilmoittautuminen uudelleen. 
 

Valtakirjojen toimittaminen 
Suomen Rottweileryhdistyksen sääntöjen 11 § mukaan valtakirjat toimitetaan ja tarkastetaan kokouskutsussa kulloinkin 
mainitulla tavalla. 
Valtakirjat tulee toimittaa yhdistykselle viimeistään 15.3.2022 osoitteeseen jasentoimikunta@rottweiler.fi. 
Valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua, myöhässä toimitettuja valtakirjoja ei huomioida! 
Yhdistyksen jäsen (= varsinainen, perhe-, ainais-, vapaa, - tai kunniajäsen) saa kokouksessa edustaa valtakirjalla 
korkeintaan kolmea muuta yhdistyksen jäsentä. 

 

Ennakkoon ilmoittautuneille lähetetään 15.3.2022 jälkeen tarkemmat tiedot kokoukseen 
osallistumisesta. 

Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening r.y. 
Hallitus 
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