Vuosikokouskutsu Finnish Dance Organization FDO ry:n jäsenille
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Finnish Dance Organization FDO ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
pidetään lauantaina 19.5.2018 Opinmäen koululla: Lillhemtintie 1, 02250 Espoo. Vuosikokous
pidetään Performing Arts IKM ja SM -kilpailupäivän päätteeksi.
Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki 19.5.2018 mennessä jäsenmaksun maksaneet täysi-ikäiset
FDO:n jäsenet sekä yhdistyksen kunniajäsenet. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla jäsenille yhdistyksen www-sivuilla
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on
ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Hallitus antaa lopullisen
esityslistan ja sen liitteet tiedoksi yhdistyksen www-sivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta.
Kutsusta vuosikokoukseen on 3,5 viikkoa. Toivottavasti voimme pitää kokouksen varattujen tilojen
ja ajankohdan johdosta, vaikka tämä kutsu tulee 3 päivää myöhässä. Mahdolliset huomautukset ja
kommentit voi laittaa yhdistyksemme puheenjohtajalle Marco Bjurströmille president(at)fdo.fi
Vuosikokouksessa ovat erovuorossa Performing Arts-, Latino Show-, Street- ja kilpailujaostot.
Hallitus- ja jaostopaikoista kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan etukäteen joko
yhdistyksen puheenjohtajalle, tai sen jaoston puheenjohtajalle, jonka toiminnasta on ensisijaisesti
kiinnostunut. Kaikkia toimintaan mukaan haluavia pyydetään myös saapumaan paikalle
kokoukseen. FDO ry toivottaa kaikki uudet, ahkerat ja innokkaat mukaan toimintaan!
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) avataan kokous,
2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
3) todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet,
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5) hyväksytään kokouksen työjärjestys,
6) esitetään hallituksen hyväksymä tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan
tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman sekä niiden
liitteenä ilmoitettavat tiedot,
7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
8) vahvistetaan jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus,
9) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio,
10) toimitetaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaali ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaali

11) toimitetaan erovuorossa olevien jaostojen jäsenten vaali
12) valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö tai hyväksytty tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden kirjanpito sekä hallinto,
13) käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.
Tervetuloa vuosikokoukseen!

