SUOMEN KESKUSTANAISET RY

KESKUSTANAISTEN __________________________ PIIRI
SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA ___.___2018

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.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.

Ilmoitusasiat

6.

Poliittinen keskustelu
Käydään ajankohtainen poliittinen keskustelu piirihallituksen esittämästä teemasta.

7.

Eduskuntavaalit keväällä 2019
-Kuullaan piirin johtokunnan selvitys eduskuntavaaleihin 2019 valmistautumisesta,
ehdokasasettelusta ja esitys piirin vaalisuunnitelmaksi. Käydään keskustelu ja tehdään
päätökset ehdokkaiden nimeämisestä, vaalisuunnitelmasta, ilmoitetaan kuntiin tiedossa
olevat kampanjapäivät sekä muista vaalien toimeenpanoon ja kampanjointiin liittyvistä
asioista.

8.

Euroopan Parlamentin vaalit keväällä 2019
Kuullaan piirin johtokunnan selvitys EU-vaaleihin valmistautumisesta ja käydään
keskustelu. Päätetään EU-vaalien ehdokasasettelusta. Jokainen piiri voi esittää
puoluehallitukselle yhtä ehdokasta ja sen lisäksi yhtä ehdokasta jokaista alueensa
eduskuntavaaleissa 2015 yhteenlasketun äänimäärän alkavaa 15 000-lukua kohden.
Päätetään myös muista vaalin toimeenpanoon ja kampanjointiin liittyvistä asioista.

9.

Maakuntavaalit keväällä 2019
-Kuullaan piirin johtokunnan selvitys maakuntavaaleihin valmistautumisesta. Käydään
keskustelu ja evästetään piirin johtokuntaa vaalisuunnitelman laatimisessa (päätetään
ehdokkaista ja ehdokashankinnan ohjeistuksesta, kuntakohtaisesta tuesta ja
seurannasta).

10.

Toimintasuunnitelma 2019
Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019.
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11.

Vuoden 2019 jäsenmaksut
Päätetään vuonna 2019 jäsenyhdistyksiltä perittävistä jäsenmaksuista

12.

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

13.

Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio

14.

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.
Keskustanaisten piirejä pyydetään huolehtimaan yhdistyslain mukaisesti muutokset
nimenkirjoittajissa tiedoksi yhdistysrekisteriin (www.prh.fi), jäsenrekisteriin ja keskustoimistoon (pj
/ vpj).

15.

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


edustajat ja varaedustajat Suomen Keskustanaisten edustajakokoukseen 15.-16.6.2019
(jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää edustajia siten, että kukin piirijärjestö yhden (1)
edustajan naisjäsentensä yhteenlasketun jäsenmäärän jokaista alkavaa 2000 lukua
kohden )

16.

Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat vuodelle 2019
Valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
tarkastamaan piirin tilejä ja hallintoa vuodelta 2018.

17.

Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet
b) tehdään mahdolliset aloitteet Suomen Keskustanaisten hallitukselle
c) päätetään aloitteiden tekemisestä edustajakokoukselle. Aloitteet on toimitettava
(Word-liitetiedostona tai sähköpostin tekstikentässä) keskustoimistoon viimeistään
17.3.2019 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen keskustanaiset@keskusta.fi. Aloitteet
voi myös lähettää postitse: Suomen Keskustanaiset/aloitteet, Apollonkatu 11 A, 00100
Helsinki

18.

Luottamushenkilöiden toimintaselostukset ja evästykset
Annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville paikallisyhdistyksen edustajille sekä kuullaan
paikalla olevien luottamushenkilöiden toimintaselostukset Kuullaan alueelta valittujen
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luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä annetaan evästyksiä eri kokouksiin
lähteville piirin edustajille ja luottamushenkilöille.
19.

Kokouksen kannanotto tai tiedote
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.

20.

Tulevat tapahtumat
- Valoa, ei väkivaltaa –tapahtumat 25.11.

21.

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

22.

Kokouksen päättäminen
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