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ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokouksen kokouskutsusta on mainittu säännöissä seuraavaa: Yhdistyksen kokoukset
kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta
lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai sähköisesti kullekin jäsenelle.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus erikseen
varsinaisella ja kannattavalla jäsenellä sekä hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille
suoritettavat palkkiot ja kulukorvaukset.
 Liittymismaksun suuruus: Tällä hetkellä ei ole
• hallituksen esitys: Pidetään ennallaan
 Jäsenmaksun suuruus varsinaisella jäsenellä:
• Tilanne tällä hetkellä:
 Superliigaseuralta 100 €
 Ykkösliigaseuralta 80 €
 Kakkosliigaseuralta 60 €
 Kolmosliigaseuralta 40 €
• hallituksen esitys: Pidetään ennallaan
 Jäsenmaksun suuruus kannattavalla jäsenellä: Tällä hetkellä 200 €
• Hallituksen esitys: Pidetään ennallaan
 Hallituksen jäsenen palkkio: Tällä hetkellä ei ole maksettu
• Hallituksen esitys: Pidetään ennallaan
 Muiden toimihenkilöiden palkkio: Tällä hetkellä ei ole maksettu
• Hallituksen esitys: Pidetään ennallaan, mutta toimintasuunnitelman mukaisesti muut palkkiot
 Kulukorvaukset, kokousmatkat: Tällä hetkellä maksetaan pitkämatkalaisten kokousmatkat
kokoukseen
• Hallituksen esitys: Maksetaan kaikkien kokousmatkat kokoukseen
7. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä
Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista
(11) muuta jäsentä. Tällä hetkellä hallituksessa on puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.
Hallituksen esitys: Pidetään ennallaan.
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8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain hallituksen muut jäsenet
erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat nyt Heikki Aura, Antero Lehto, Kalevi Tervo ja lisäksi erostaan ilmoittaa hallituksen
puheenjohtaja Pertti Purola.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
Tilintarkastajina ovat nyt Olli Siponen ja Jussi Saarela. Esitetään, että heidät valitaan vuodelle 2022
suostumuksensa mukaisesti.
10. Valitaan tarvittaessa edustajat ja heille varamiehet sekä nimetään ehdokkaat eri liittojen ja
yhdistysten toimielimiin.
Hallituksella ei ole esityksiä, mutta Purola ilmoittaa jäävänsä pois SULn liittovaltuuston tehtävästä ja
siirtää varamiehelleen kokouskutsut liitteineen koko loppukautensa ajan.
11. Sääntömuutos
Hallituksen esitys: Esitetään liitteen mukaisesti säännöt syyskokoukselle. Merkittävimmät muutokset
tilikausi muuttuisi 10.10.-30.9. -kaudeksi nykyisestä kalenterivuodesta. Siirryttäisiin yhden yhdistyksen
kokouksen malliin nykyisestä kahdesta (syy- ja kevätkokouksesta). Mahdollistetaan ns. etäkokoukset
yhdistyksen kokouksissa. Varsinainen yhdistyksen kokous olisi lokakuussa.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Kokouksen päättäminen

