
 

 

 

 

 

 

Chaîne des Rôtisseurs 
Accosiation Mondiale de la Gastronomie 

  

 

 

Lahden Paistinkääntäjät ry - Lahden voutikunta 

 

 

Vuosikokouskutsu  2020 

 

16.09.2020 klo 18.00  

Kokka Bistro&Bar 

 

 

Kokouksen työjärjestys 

 

1. kokouksen avaus 

 

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvitta-

essa toimivat ääntenlaskijoina 

 

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 

 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

 

8. valitaan hallituksen jäsenet  

 

9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö, joiden toimikausi on vuosikokousten 

välinen aika 

 

10. Käsitellään hallituksen esittämä nimenmuutosasia  

 

Suomen puhemiehistö on päättänyt esittää 26.9.2020 pidettävälle vuosikokoukselle että Suo-

men paistinkääntäjät ry muutetaan muotoon ”Chaîne des Rôtisseurs Suomi ry”, koska käy-

tössä ollut suomennettu nimi Suomen Paistinkääntäjät ei tuo riittävästi esiin toiminnan mo-

nimuotoisuutta ja kaikkien raaka-aineiden tasapuolista arvostamista. 

 Näin ollen myös kaikissa voutikunnissa on järjestön virallinen rekisterinimi syytä muuttaa ja 

kukin voutikunta liittää nimensä Chaîne des Rôtisseurs -termin perään.   

 

Lahden paistinkääntäjät ry:n hallitus esittää vuosikokoukselle, että Lahden paistinkääntäjät 

ry muutetaan muotoon ”Chaîne des Rôtisseurs Lahti ry” 

 

11. Käsitellään muut hallituksen ehdottamat sääntömuutokset 



 

 

 

 

 

 

Chaîne des Rôtisseurs 
Accosiation Mondiale de la Gastronomie 

 Pykälä 3: Poistetaan sanat Paistinkääntäjät. Lisäksi tähän kohtaan kirjoitetaan pääjärjestön 

nimeksi se, miksi 26.9.2020 pidettävä vuosikokous sen päättää. Nyt säännöissä on kirjoitettu 

nimi ”La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, Finlande ry” 

 Pykälä 4: Poistetaan sana Paistinkääntäjät 

 Pykälä 6: Hallituksen jäsenmäärä muutetaan viidestä (5) viiteen-yhdeksään (5-9) jäseneen 

 Pykälä 8:  Sana ”Tilintarkastaja” muutetaan sanaan ”toiminnantarkastaja” 

 Pykälä 9:  nykyisten sääntöjen mukaan ”Yksi jäsen voi valtakirjalla edustaa korkeintaan 

kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen koko jäsenmäärästä”. Hallituksen ehdotuksen mu-

kaan  ”Yksi jäsen voi valtakirjalla edustaa korkeintaan viittä 5 jäsentä”. 

 Pykälä 10: Lisätään sana ”jäsenrekisteriin” (Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokouk-

set koolle vähintään viikkoa ennen kokouspäivää jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpos-

tilla jäsenen jäsenrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen).  

 Pykälä 11 kohta 5:  sana ”tilintarkastajien” korvataan sanalla ”toiminnantarkastaja” 

 Pykälä 11 kohta 9:  sana ”tilintarkastaja” korvataan sanalla ”toiminnantarkastaja” ja 

sana ”varamies” korvataan sanalla ”varahenkilö” ja poistetaan teksti ”joiden toimikausi on 

vuosikokousten välinen aika” 

 

12. muut asiat 

 

13.  kokouksen päätös 

 

 

 

 

 


