SUOMEN KESKUSTANAISET RY

KESKUSTANAISTEN __________________________ PIIRI
SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA ___.___2019

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.

Kuntavaalit 18.4.2021
Vuosi 2020 on niin sanottu vaalivapaa vuosi. Käydään keskustelu 18. huhtikuuta 2021
järjestettäviin kuntavaaleihin valmistautumisesta ja ehdokashankinnan käynnistämisestä
sekä kartoitetaan mahdollisesti haastavat kaupungit/kunnat piirijärjestön toimialueelta.

8.

Toimintasuunnitelma 2020
Kesäkuussa 2019 kokoontunut Keskustanaisten edustajakokous päätti, että järjestön
teema vuodelle 2020 on: Kierrätystä, uusiokäyttöä ja kotimaista lähiruokaa.
Keskustanaiset haastavat kaikki suomalaiset mukaan kampanjaan ja sen myötä
ilmastotalkoisiin. Kampanjan myötä lisätään tietoisuutta teemasta, ja huomioidaan se
kaikessa päätöksenteossa. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020 ja
teemavuoden toteuttamisesta.

9.

Vuoden 2020 jäsenmaksut
Päätetään vuonna 2020 jäsenyhdistyksiltä perittävistä jäsenmaksuista

10.

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

11.

Vahvistetaan vuoden 2020 talousarvio

12.

Henkilövalinnat. Valitaan piirille
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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).

13.

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Suomen Keskustanaiset ry:n hallitukseen kaudelle
2020-2021
Suomen Keskustanaisten säännöt (22 §): Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa, kahdeksantoista muuta jäsentä sekä 21 varajäsentä. Hallituksen
muut jäsenet valitaan siten, että kustakin KN:n piirijärjestöstä lukuun ottamatta niitä
piirijärjestöjä, joista on valittu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valitaan jäsen.
Jokaiselle hallituksen jäsenelle valitaan samaa piirijärjestöä edustava varajäsen. KN:n
työntekijät sekä Suomen Keskusta rp. nimeävät yhden edustajan ja yhden varaedustajan
keskuudestaan, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa. Hallituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksivuotinen ja heidän
toimikautensa alkaa heti valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Valtuusto täydentää
edustajakokouksen tekemien valintojen jälkeen hallitusta siten, että kaikilla piirijärjestöillä
on hallituksessa 1 momentin mukainen edustus. Sama henkilö ei voi toimia yhtäaikaisesti
valtuuston ja hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä. Hallituksen jäsenten tulee olla
Keskustanaisten jäseniä, tai kuulua sellaiseen yhdistykseen, joka on Keskustanaisten
jäsen.

14.

Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat vuodelle 2020
Valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
tarkastamaan piirin tilejä ja hallintoa vuodelta 2019.

15.

Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet
b) tehdään mahdolliset aloitteet Suomen Keskustanaisten hallitukselle
c) päätetään aloitteiden tekemisestä puoluekokoukselle sääntöjen puolueen sääntöjen
mukaisesti. Aloitteet on toimitettava (word-liitetiedostona tai sähköpostin tekstikentässä)
puoluetoimistoon viimeistään 5.3.2020 mennessä sähköpostiin: aloitteet@keskusta.fi.
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16.

Luottamushenkilöiden toimintaselostukset ja evästykset
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.

Käsitellään piirin osallistumista tuleviin ay-vaaleihin sekä muiden yhteisöjen ja
järjestöjen vaaleihin

18.

Kokouksen kannanotto tai tiedote
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.

19.

Tulevat tapahtumat
- Valoa, ei väkivaltaa –tapahtumat 25.11.
- Suomen Keskusta rp:n puoluekokous 5.-7.6.2020 Vantaa

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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