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Agrimestarit ry   Yhdistyksen kokouskutsu 2/2017 

Riippakoivuntie 4 a 3 

62100 Lapua 

info@agrimestarit.fi 

 

 

Asia: Agrimestarit ry. yhdistyksen kokous 

Aika: 28.9.2017 klo 18-20 

Paikka: Hotelli Arthur Helsinki, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki, Nuoreva-sali 

Kutsutut: Kaikki 21.9.2017 mennessä Agrimestarit ry:n jäsenmaksunsa maksaneet 

 

Esityslista: 
 

1. Kokouksen avaus 

Hall.pj. Osmo Autio avaa kokouksen 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja: 

Valitaan kokoukselle sihteeri: 

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: 

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa: 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

4. Kokouksen työjärjestys 
Esitys: hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

5. Tilannekatsaus yhdistyksen ensimmäisen kauden toimintaan 2016 - 2017 

Osmo Autio esittelee Agrimestarit ry:n kuluvan vuoden toimintaa 

 

6. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma 

Osmo Autio esittelee vuoden 2018 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion 

Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2018  

Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 

Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018, uudet jäsenet 

 

7. Yhdistyksen hallituksen valinta 
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista 

jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että kol-

mannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa kunakin vuonna. Ensimmäisen hallituksen erovuoroiset päätetään ar-

pomalla. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 

sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

a) Hallitukseen päätettiin valita 3-5 jäsentä 

 

b) Hallituksen jäsenten valinta 

 

c) Hallituksen erovuoroisten valinta (arvotaan erovuoroiset 2 kpl v. 2018 ja toiset 2 v. 2019) 

 

8. Puheenjohtajan valinta 

Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kaudelle 28.9.2017 – vuoden 2018 seuraavaan yhdistyksen ko-

koukseen saakka 

 

9. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot 

Päätetään hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten palkkiot 
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- matkakulut 

- kokouspalkkiot  

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja sekä päätetään heille makset-
tavista palkkioista 
Kauden 2016 – 2017 varsinainen toiminnantarkastaja on Jouni Kleimola Lapualta ja varatoiminnantarkastaja 
Köpi Saari Lapualta 

Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja: 

Valitaan varatoiminnantarkastaja: 

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

12. Muut asiat 

Käsitellään muut kokouksen esityslistalle otetut asiat 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  

 

 

Lapualla 12.9.2017 

 

 

Agrimestarit ry. hallitus 

Osmo Autio, pj. 
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