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Kaustisen Evankelisen Opiston
Kannatusyhdistys ry

KOKOUSAIKA

Torstaina 29.4.2021 klo 13.00

KOKOUSPAIKKA

Kaustisen Evankelinen Opisto, kurssikeskus auditorio

Kokouksen avaaminen

1§
Puheenjohtajan valitseminen
Esitys

Kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

2§
Sihteerin valitseminen
Esitys

Kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.

3§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle johtokunta ilmoituksella, joka on julkaistava johtokunnan päättämässä lehdessä
vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen säännöissä ei ole kokousta koskevaa päätösvaltaisuusmääräystä, mistä johtuen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään yksi jäsen.
Keskipohjanmaa-lehdessä julkaistiin 21.4.2021 kokousta koskeva seuraava
ilmoitus:
Kaustisen Evankelisen Opiston
Kannatusyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS
pidetään Opistolla torstaina 29.4.2021 klo 13 alkaen.
Esillä sääntöjen 7 §:n mukaiset ja
päätetään muista esityslistalla olevista asioista.
Esityslista ja ilmoittautumisohjeet ovat nähtävillä
Opiston kotisivuilla osoitteessa kaustisenopisto.fi/opisto/hallinto/kannatusyhdistys.
Tervetuloa! Johtokunta

Kokouskutsu on lisäksi postitettu kaikille vuoden 2020 jäsenmaksunsa maksaneille yhdistyksen jäsenille.
Esitys

Kokous toteaa vuosikokouksessa paikalla olevien jäsenten määrän.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esitys
Kokous valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
5§
Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys
Kokous hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
6§
Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Esitellään vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien
lausunto.
Esitys

Kokous merkitsee vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja
tilintarkastajien lausunnon tiedoksi.

7§
Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2020
Esitys
Kokous vahvistaa johtokunnan allekirjoittaman tilinpäätöksen vuodelta
2020.
8§
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2020 tileistä
Esitys
Kokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuoden
2020 tileistä.
9§
Kannatusyhdistyksen toiminta tulevaisuudessa
Kannatusyhdistyksen sääntömääräisenä tarkoituksena on Kaustisen Evankelisen Opiston ylläpitäminen tukemalla sitä aatteellisesti ja taloudellisesti.
Kannatusyhdistyksen luovuttua 1.1.2021 alkaen Kaustisen Evankelisen
Opiston ylläpitämisestä, tulee arvioitavaksi, miten kannatusyhdistys jatkaa
omaa toimintaansa tulevaisuudessa.
Yhdistys voi jatkaa toimintaansa, jolloin sen toiminnan tarkoitusta tarkastellaan uudestaan ja tarkistetaan voimassa olevat säännöt niin, että tarvittavat sääntömuutokset tehdään voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on varsinainen yhdistyksen
kokous. Näiden kokousten välillä on oltava kaksi (2) kuukautta. Sääntömuutokset käsittelee ja hyväksyy patentti- ja rekisterihallitus.
Yhdistys voi myös päättää siitä, että se päättää purkaa koko yhdistyksen.
Tällöin purkautumisen tehdään sääntöjen mukaisesti kahdessa eri kokouksessa, joista toinen on varsinainen yhdistyksen kokous. Näiden kokousten
välillä on oltava kaksi (2) kuukautta. Purkautumisesta ilmoitetaan patenttija rekisterihallitukselle.
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Esitys

Kokous päättää johtokunnan esittämien ehdotusten pohjalta kannatusyhdistyksen toiminnasta tulevaisuudessa.

10 §
Vuoden 2021 talousarvio
Kannatusyhdistys 16.12.2021 § 40, Vuoden 2021 talousarvioesityksen käsitteleminen:
Kannatusyhdistyksen kokous käsittelee ja hyväksyy johtokunnan tekemän esityksen seuraavan vuoden talousarvioksi syyskokouksessa.
Kannatusyhdistyksen tehtävä muuttuu 1.1.2021 alkaen, jolloin sillä ei ole enää
voimassa olevaa ylläpitämislupaa tai koulutustehtävään liittyviä järjestämislupia.
kannatusyhdistyksen toiminnalliset varat voidaan vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksessä vuosikokouksen yhteydessä keväällä 2021.
Kannatusyhdistys 16.12.2021 § 40, esitys:
Kokous hyväksyy johtokunnan esityksen siitä, että kannatusyhdistyksen tehtävä
arvioidaan uudelleen ja, että toiminnalliset varat vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen vuosikokouksessa keväällä 2021.
Kannatusyhdistys 16.12.2021 § 40, päätös:
Kokous hyväksyi esityksen siitä, että kannatusyhdistyksen tehtävä arvioidaan uudelleen ja, että toiminnalliset varat vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen vuosikokouksessa keväällä 2021. Lisäksi kokous hyväksyi vuoden 2021 talousarvioesityksessä huomioitavaksi taloudenhoidosta ja tilintarkastuksesta muodostuvat kulut.
------------------------------Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 talousarvio (esitellään kokouksessa).
Esitys

Kokous päättää hyväksyä esityksen talousarvioksi vuodelle 2021.

11 §
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksun keräämisestä ja suuruudesta päättäminen vuonna 2021
Kannatusyhdistys 16.12.2021 § 41, Kannatusyhdistyksen jäsenmaksun keräämisestä ja suuruudesta päättäminen vuodelle 2021:
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksut ovat olleet vuonna 2020 seuraavat:
Vuosijäsenet
15 €
Ainaisjäsenet
120 €
Kannatusyhdistys 16.12.2021 § 41, esitys:
Kokous päättää jäsenmaksujen keräämisestä ja suuruudesta vuodelle 2021.
Kannatusyhdistys 16.12.2021 § 41, päätös:
Kokous päätti siirtää jäsenmaksujen keräämisestä ja suuruudesta päättämisen keväällä 2021 pidettävään vuosikokoukseen.
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-----------------------------Kokouksessa käsitellään uudestaan jäsenmaksun keräämistä ja suuruudesta päättämistä. Päätös voi pohjautua kokouksen tekemään päätökseen siitä, miten yhdistyksen toiminta jatkuu tulevaisuudessa.
Esitys

Kokous päättää jäsenmaksun keräämisestä ja suuruudesta vuonna 2021.

12 §
Tiedoksi tuotavat asiat
•

Sopimus evankelisuuden identiteetin säilymisestä Kaustisen kampuksella

13 §
Muut asiat

Kokouksen päättäminen
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