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KESKUSTANAISTEN __________________________ PIIRI
SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA ___.___2016

1.

Kokouksen avaus (piirin puheenjohtaja)

2.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä
kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3.

Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus. Piirikokous on
kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirin toimialueella
ilmestyvässä yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella tai jäsenille
lähetetyllä kirjeellä.

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Ilmoitusasiat

6.

Kuntavaalit 9.4.2017
Keskustellaan naisehdokkaiden hankinnasta ja tukemisesta.

7.

Toimintasuunnitelma 2017
Päätetään vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta ja siitä, miten yhdistyksen tiedonannot
toimitetaan jäsenille.

8.

Vuoden 2017 jäsenmaksut
Päätetään vuonna 2017 jäsenyhdistyksiltä perittävistä jäsenmaksuista

9.

Matkakorvaukset ja palkkiot
Päätetään piirin johtokunnan jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista ja
matkakorvauksista.

10.

Vahvistetaan vuoden 2017 talousarvio

11.

Henkilövalinnat. Valitaan piirille
a)
b)
c)

johtokunnan puheenjohtaja
johtokunnan varapuheenjohtaja
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

Jäseniä tulee Keskustanaisten mallisääntöjen mukaan olla puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi (6) ja enintään neljäkymmentä (40), joista yksi
valitaan puolueen piirijärjestöstä. Jokaiselle jäsenelle tulee olla henkilökohtainen
varajäsen.
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12.

Valitaan piirin edustajat niihin tehtäviin, joita Keskustanaisten, Keskustan ja sen
jäsenyhdistysten säännöt edellyttävät.

13.

Valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
tarkastamaan piirin tilejä ja hallintoa vuodelta 2016.

14.

Käydään ajankohtainen järjestöllinen keskustelu
- Jäsen- ja yhdistystietojen päivittäminen
- PRH:n rekisteristä poistuvat piirin alueella toimivat yhdistykset

15.

Tehdään aloitteet KN:n hallitukselle

16.

Evästykset kokouksiin lähteville ja luottamushenkilöiden toimintaselostukset
Annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville paikallisyhdistyksen edustajille sekä kuullaan
paikalla olevien luottamushenkilöiden toimintaselostukset Kuullaan alueelta valittujen
luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä annetaan evästyksiä eri kokouksiin
lähteville piirin edustajille ja luottamushenkilöille.

17.

Keskustelu ajankohtaisesta poliittisesta teemasta
Käydään keskustelu ajankohtaisesta valtakunnallisesta tai paikallisesta teemasta.

18.

Kokouksen kannanotto tai tiedote
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.

19.

Tulevat tapahtumat
- Valoa, ei väkivaltaa –tapahtumat 25.11.
- Keskustanaisten järjestöpäivät 14.1.2017 Helsingissä
- Keskustan vaaliristeily Viking Line Gabriellalla 4. – 5.2.2017
- Keskustanaisten Edustajakokous Lahdessa 10. − 11.6.2017

20.

Muut asiat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous työjärjestystä
hyväksyessään päätti ottaa käsittelyyn.

21.

Kokouksen päättäminen
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