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Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valitseminen  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

5. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle (erovuorossa Jaana 

Koivula, Marika Nuorteva ja Pia Nyberg) sekä varajäsenten (2) valitseminen 

6.  Hallituksen toimintakertomus 2019 ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta 

asemasta 

7.  Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden 

myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle 

8.  Vuoden 2021 jäsenmaksun määrääminen varsinaisille ja perhejäsenille 

9.  Hallituksen vuoden 2020 työ- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio 

10.  Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen 

11.  Jalostustoimikunnan varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 

(erovuorossa Pia Nyberg ja Leena Reini-Sievänen) sekä harjoittelijajäsenen 

valitseminen 

12.  Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen vuosikokoukseen osallistumisen osalta 

Hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua 

etäyhteydellä. Hallitus voi tehdä tällaisen päätöksen vain silloin, kun etäosallistuminen 

on mahdollista järjestää täyttäen yhdistyslain määrittämät vaatimukset yhdistyksen 

kokoukselle, ja erityisesti huomioiden yhdistyslain noudattaminen rajoitetun 

osallistumisen ja henkilövaalien osalta. Lisäksi hallituksen tulee voida taata, että 

yhdistyksen kokoukseen osallistujilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tosiasialliseen 

osallistumiseen riippumatta osallistumispaikasta.   

Yhdistyksen kokoukselle tulee olla kokouskutsussa määrätty kokouspaikka. Tämän 

lisäksi voidaan kokouskutsussa ilmoittaa mahdollisuudesta osallistua yhdistyksen 

kokoukseen etäyhteydellä, sekä etukäteen määrätyt etäkokouspaikat, joissa tämä on 

mahdollista.   

Etäkokouspaikassa kokoukseen osallistujien osalta tulee noudattaa samaa käytäntöä 

kuin varsinaisella kokouspaikalla. Yhdistyksen jäsen voi osallistua etäkokouspaikalla 

kokoukseen osallistujalistan tarkistuksen jälkeen.   



Jokaisessa etäkokouspaikassa tulee olla yhdistyksen hallituksen nimeämä valvoja, joka 

toimii etäkokouspaikassa yhdistyksen hallituksen edustajana. Osallistujat valitsevat 

etäkokouspaikalla oman sihteerin, äänten laskijat (2 kpl) ja pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl).  

Vuosikokouksen esityslistalla tulee olla kohta etäkokouspaikkojen osanottajien 

tarkistuksesta sekä sihteerin, äänten laskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valitsemisesta 

etäkokouspaikalla.   

13. Vuoden Aussi –kilpailun sääntöjen muuttaminen 

Australianterrierkerho ry:n hallitus esittää seuraavia vaihtoehtoja: 

 1. Vuoden Aussi - kilpailu pidetään ennallaan: pentukilpailu pois ja juniorikilpailu 

tilalla. 

2. Pentuluokka palautetaan Vuoden Aussi -kilpailuun junioriluokan rinnalle, 

molemmissa noudatetaan aikaisempaa pentukilpailun pistelaskua.  

3. Yhdistetään Vuoden Pentu ja Vuoden Juniori -kilpailut Vuoden Tulokas - 

kilpailuksi. Koira kerää pisteitä sen mukaan siitä luokasta ja kyseisen luokan 

pistesääntöjen mukaan, mihin ikänsä puolesta kuuluu kilpailuvuoden aikana 

pikkupentu, pentu ja junioriluokissa (koira ei saa olla osallistunut Vuoden Aussi- 

kilpailuun aikaisempana vuonna).  

4. Lakkautetaan Vuoden Aussi -kilpailu 

Äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. 

14. Vuoden Aussi-kilpailun tulokset 2019  

15. Muut asiat  

16. Kokouksen päättäminen 

 


