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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yleistä
Toiminnan keskeisenä periaatteena on puolueen omaksumien aatteiden ja

pyrkimysten edistäminen. Kokoomuksen panosta on myös kasvatettava Kot-

kan kunnallispolitiikassa.

Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan ja jäsenistöä aktivoimaan. Yhteistyötä

muiden alueen ja lähialueiden kanssa kehitetään ja etsitään uusia toiminta-

malleja. Kunnallisjärjestön hallituksessa olemme aktiivisia. Vuosikokouksien

yhteyteen järjestetään jokin mielenkiintoinen esitys. Kaikki tiedotus keskite-

tään sähköpostiin sääntöjen ja järkevyyden puitteissa. Talous pyritään saa-

maan ylijäämäiseksi Kuntavaalien 2021 kulujen takaamiseksi. Osallistutaan

jäsenistön tietotaidon takaamiseksi Kokoomuksen eri tasojen koulutuksiin.

Presidentin- ja maakuntavaalityöhön osallistutaan aktiivisesti.

Jäsentoiminta
Jäsenhankintaa tehostetaan esim. kaveriklubi-illoilla, jolloin jäsen voisi tuoda

mukaan kokoomukseen kuulumattomia henkilöitä. Vaalien yhteyteen voisi

myös järjestää jäsenhankintaa. Jäsenistön aktivoimiseksi järjestetään riittävän

kiinnostavia esitelmätilaisuuksia yhdessä muiden kokoomusyhdistyksien

kanssa, jolloin voimme syventää yhteistyötämme. Näihin iltoihin kutsutaan esi-

telmänpitäjiksi kunnan virkamiehiä ja kuntapäättäjiämme.

Kokoustoiminta

• varsinaiset vuosikokoukset; kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja

syyskokous marraskuun loppuun mennessä

• ylimääräiset yhdistyskokoukset tarvittaessa

• syyskokouksessa valitun hallituksen järjestäytymiskokous pidetään tammi-

kuun loppuun mennessä
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• hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa (pois lukien kesä) kä-

sittelemään ajankohtaisia yhdistyksellisiä ja kunnallispoliittisia kysymyksiä

• kiireellisiä poliittisia kysymyksiä käsittelemään voidaan hallitus kutsua kool-

le ilman määräaikaa

Tiedotus
Yleinen tiedottaminen hoidetaan sähköisesti. Vuosikokouksista jäsenistölle ja

lähiyhdistyksille ilmoitetaan sähköpostilla sekä Kymen Sanomien ja Ankkurin

kautta. Jäsentiedotteita ja kutsuja jäsenistölle laaditaan vähintään neljä kappa-

letta vuodessa. Tapauskohtaisesti tiedotteet lähetetään myös lähiyhdistysten

puheenjohtajille. Yhdistyksen nettisivuilla

http://www.kokoomuskotkassa.fi/paikallisyhdistykset/kotkan_kokoomus/

on myös koko ajan ajankohtaista tietoa yhdistyksen tapahtumista.

Yhdistyksen valtuutettujen ja muissa luottamustehtävissä olevien ja yhdistyk-

sen jäsenistön välille pyritään löytämään keskustelufoorumi.

Pyritään olemaan aktiivisia sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa myös ko-

ko vaalikauden aikana.

Talous
Puolueen perimät jäsenmaksut (ei muutoksia) vuonna 2018 ovat:

 perusjäsenmaksu 40 euroa + yhdistyksen osuus

 alennettu jäsenmaksu 25 euroa + yhdistyksen osuus (ei sisällä Nykypäi-

vää)

 nuorisojäsenmaksu 12 euroa + yhdistyksen osuus

Perusjäsenmaksu sisältää kaikki jäsenedut ja Nykypäivän vuosikerran.

                      Alennetun jäsenmaksun maksamiseen on oikeutettu jäsen, jonka kanssa

samassa taloudessa asuva jäsen maksaa perusjäsenmaksun ja näin talouteen

tulee jo yksi Nykypäivä. Tämä alennus tulee laskulle järjestelmästä automaat-

tisesti.
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Nuorisojäsenmaksuna maksavat Kokoomuksen Nuorten Liiton ja Opiskelijaliit-

to Tuhatkunnan jäsenet.

Kansallisen Senioriliiton jäsenillä on oikeus niin halutessaan 5 euron alennuk-

seen, jonka itse vähentävät laskunsa loppusummasta.

Yhdistyksen jäsenmaksu 2018 on 14 € (2014–2015 13 €/jäsen, 2016–> 14

€/jäsen).

Maksavia jäseniä yhdistyksellä vuonna 2017 oli n. 90. Tähän perustuen mak-

savia jäseniä talousarviossa vuodelle 2018 on 90.

Jäsenmaksun perintään tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Seuraavat kuntavaalit ovat 2021, joten yhdistyksellä on neljä vuotta aikaa ke-

rätä rahaa. Kuntavaalit ovat yhdistyksen tärkeimmät vaalit.

Koulutus
Osallistumme Kaakkois-Suomen Kokoomuksen ja Kokoomuksen Kotkan

Kunnallisjärjestön järjestämiin koulutustilaisuuksiin sekä mahdollisiin muiden

kokoomuslaisten paikallis- ja lähiyhdistysten koulutustilaisuuksiin. Valtakun-

nallisiin koulutustilaisuuksiin osallistumme tapauskohtaisesti.

Vaalit
Toimintavuonna 2018 on presidentinvaalit tammikuussa ja maakuntavaalit lo-

kakuussa.

Presidentinvaaleihin osallistutaan valtakunnallisen mallin mukaisesti.

Maakuntavaaleihin valmistaudutaan hankkimalla ehdokkaita ja budjetoimalla

rahaa vaalikuluihin.

Kotkassa lokakuun 25 päivänä 2017

HALLITUS


